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UCHWAŁA NR IV/14/2010
RADY MIASTA CHEŁMEK
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chełmek na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211,
art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), art. 28 ust. 3 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Miejska
w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011
w łącznej kwocie 31.802.174,01 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 26.122.429,38 zł, z tego dotacje
i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 271.253,38 zł,
2) dochody majątkowe - 5.679.744,63 zł, z tego dotacje
i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 4.505.559,63 zł
- jak w zestawieniu nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących
na łączną kwotę 24.995.185,79 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej - 18.451.788,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.153.293,60 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych - 6.298.494,40 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.271.320,00 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.371.264,00 zł,
4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 304.813,79 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego 650.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.898.444.44 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 10.898.444.44 zł, z czego na wydatki na
programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9.118.139,70 zł
- jak w zestawieniu nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej
kwocie 35.893.603,23 zł, w tym:
a) wydatki bieżące - 24.995.185,79 zł,
b) wydatki majątkowe - 10.898.444.44 zł,
- jak w zestawieniu nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
1.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami
i planowanymi wydatkami stanowi planowany defi-
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cyt budżetu w kwocie 4.091.456,22 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:
-

zaciąganych kredytów w kwocie 2.621.785,76 zł,
wolnych środków w kwocie 1.469.670,46 zł jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów
z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
5.469.670,46 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
1.378.214,24 zł - jak w zestawieniu nr 4 do niniejszej
uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2011 w kwocie 4.000.000,00 zł,
z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.621.785,76 zł oraz na spłatę zaciągniętych
kredytów w latach ubiegłych - 1.378.214,24 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Chełmka do zaciągnięcia
zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3,
z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach
nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu
na koniec każdego roku wynikającej z Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie
160.000,00 zł. Tworzy się rezerwy celowe budżetu
w kwocie łącznej 464.000,00 zł, z czego:
-

rezerwa oświatowa - 400.000,00 zł,
rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 64.000,00 zł.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami - jak w zestawieniu
nr 5 do niniejszej uchwały,
b) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w zestawieniu nr 6 do niniejszej uchwały,
c) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - jak
w zestawieniu nr 7 do niniejszej uchwały,
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane
kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2011 - jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Poz. 807

§ 7. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chełmku w kwocie 1.261.620,00 zł.
§ 8. Upoważnia się Burmistrza Chełmka:
a) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, pomiędzy grupami wydatków w ramach wydatków bieżących, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian
obejmujących zaplanowanie nowych wydatków
majątkowych,
b) do dokonywania innych zmian w planie wydatków
niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami,
c) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków
działu związanych z realizacją zadań statutowych
jednostki budżetowej.
d) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego - jak
w zestawieniu nr 8 .
§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok
upoważnia się Burmistrza Chełmka do:
a) zaciągania w roku 2011 kredytów na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu
1.000.000,00 zł,
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo
wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miasta Chełmek
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2011 roku

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka
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Zestawienie Nr 1
do uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miasta Chełmek
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY CHEŁMEK na 2011 rok
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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka
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Zestawienie Nr 2
do uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miasta Chełmek
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMEK NA 2011 rok

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 101

– 4802 –

Poz. 807

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 101

– 4803 –

Poz. 807

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 101

– 4804 –

Poz. 807

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 101

– 4805 –

Poz. 807

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 101

– 4806 –

Poz. 807

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 101

– 4807 –

Poz. 807

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 101

– 4808 –

Poz. 807

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 101

– 4809 –

Poz. 807

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka
Zestawienie Nr 3
do uchwały nr IV/14/2010
Rady Miasta Chełmek
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2011 rok
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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka
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Zestawianie Nr 4
do uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miasta Chełmek
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka
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Zestawienie Nr 5
do uchwały nr IV/14/2010
Rady Miasta Chełmek
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok
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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka
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Zestawienie Nr 6
do uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miasta Chełmek
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka
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Zestawienie Nr 7
do uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miasta Chełmek
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody z tytułu kar i opłat oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w 2011 roku

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka
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Zestawienie Nr 8
do uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miasta Chełmek
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego na 2011 rok

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/13/2010
RADY GMINY KOSZYCE
NA ROK 2011
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Na
podstawie
art.
211,
art.
212
ust.1
pkt.1,2,3,4,5,6,8,10 ust.2, art.214 pkt 1, art. 222, ust.1,
ust.2, art. 235 art. 236, art. 237 ust. 1, ust.2 pkt 1, art.
239, art. 258 ust. 1 pkt 1,2 art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
i.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) –
RADA GMINY KOSZYCE uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011
w łącznej kwocie 20.968.488,00 zł; w tym:
1) dochody bieżące: 12.263.428,00 zł;
2) dochody majątkowe: 8.705.060,00zł;
- jak w załączniku nr 1.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej
kwocie 24.032.314,00 zł, - jak w załączniku nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących
na łączną kwotę 10.747.484,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej – 8.197.773,00 zł, z czego:

2)
3)
4)
a)
5)

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.026.687,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – 3.171.086,00 zł;
wydatki na dotacje na zadania bieżące –
236.000,00 zł;
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –
1.970.955,00 zł;
wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy
zagranicznej
w łącznej
kwocie
136.480,00 zł; z czego:
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –116.008,00 zł;
wydatki
na
obsługę
długu
publicznego
206.276,00 zł;
- jak w załączniku nr 2.1.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.284.830,00 zł,
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 13.284.830,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy
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zagranicznej w łącznej kwocie 11.464.830,00zł;
w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej– 11.464.830,00 zł;
§ 3.
1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 3.063.826,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych pożyczek i wolnych środków jako
nadwyżki środków na rachunku bieżącym.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
3.584.268,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
520.442,00 zł ;– zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) pożyczek zaciąganych w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
1.442.773,00 zł .
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 520.442,00
zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Koszyce do zaciągnięcia
zobowiązań w kwotach określonych w ust.3 z których
obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć
wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszyce.
§ 4.
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie
210.000.00zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego 19.000,00 zł.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie
przeciwdziałania
narkomanii
– zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami.
– zgodnie z załącznikiem nr 5;
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane
kwoty dotacji udzielane w roku 2011 – jak w załączniku
nr 6.

Poz. 808
§ 7.

1. Ustala się limity wydatków:
2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
– jak załącznik nr 7.
2. Upoważnia się Wójta Gminy w Koszycach do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat
realizacji programu, jak w załączniku nr 7
§ 8. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
1) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszycach –
66.000,00 zł;
2) dla Muzeum –110.000,00 zł;
§ 9.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Koszyce do :
a) dokonywania zmian budżetu w planie wydatków
w granicach działu innych niż określone w art.257
ustawy o finansach publicznych , z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami oraz
z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo
wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu,
c) Zaciągania krótkoterminowych pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000,00 zł .
§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok
upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku
2011 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania Gminy Koszyce i termin zapłaty
upływa w 2012 roku – na łączną kwotę 762.685,00 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy .
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot
Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr II/13/2010
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok
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Województwa Małopolskiego Nr 101

– 4819 –

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich (6298)
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21.960

W tym: dochody bieżące:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)

21.960
21.960

Transport i łączność

105.000

W tym: dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat (0690 - opłata za parking)
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych (2440)

105.000
30.000
75.000

Gospodarka mieszkaniowa

816.732

W tym : dochody bieżące
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (0470)
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)
Pozostałe odsetki (0920)
W tym: dochody majątkowe
Wpływy ze sprzedaży składników majątykowych (0870)

116.732
6.432
107.300

Administracja publiczna

754

756

310
1.200

W tym: dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)

1.200
1.200

Obrona narodowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym : dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)
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3.000
700.000
700.000
213.822
213.822
20.000
150.000
43.512

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz
Sądownictwa

W tym: dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)
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7.065.550

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym : dochody bieżące
Wpływy z usług (0830)
Pozostałe odsetki (0920)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)
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Poz. 808

770
770
770
250
250
250

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.591.503

W tym: dochody bieżące
Podatek dochodowy od osób fizycznych (0010)
Podatek dochodowy od osób prawnych (0020)
Podatek od nieruchomości (0310)
Podatek rolny (0320)
Podatek leśny (0330)
Podatek od środków transportowych (0340)
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej (0350)
Podatek od spadków i darowizn (0360)
Wpływy z opłaty skarbowej (0410)
Wpływy z opłaty targowej (0430)
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (0480)

2.591.503
989.403
20.000
394.000
739.400
2.700
96.000
5.000
20.000
20.000
10.000
80.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 101

– 4820 –

Poz. 808

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490 - opłata adiacencka)
Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (2680)
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758

801

852

900

926

10.000
45.000
10.000
150.000

Różne rozliczenia

6.641.235

W tym: dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa
W tym:
-część oświatowa (2920)
-część wyrównawcza (2920)

6.641.235
6.641.235
3.901.159
2.740.076

Oświata i wychowanie

716.940

W tym: dochody bieżące
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007)
Dotacje celowe oraz środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
(2009)
Wpływy z usług (0830)
W tym: dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)

153.630
116.008
27.622

10.000
563.310
563.310

Pomoc społeczna

1.777.453

W tym : dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów (0970 - wpływy z funduszu alimentacyjnego)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin ) (2030)

1.777.453
7.500
1.538.596

231.357

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

148.000

W tym : dochody bieżące
Wpływy z usług (0830 - energia cieplna)
Wpływy z różnych opłat (0690 - opłaty z tytułu ochrony środowiska)

148.000
144.000
4.000

Kultura fizyczna i sport

376.200
376.200

W tym : dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów
(związków powiatów) pozyskane z innych źródeł , finansowanie programów
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną,
z wyłączeniem budżetu środków europejskich (6298)
1. Utworzenie Lokalnej Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji w miejscowości Koszyce
w ramach Leader +
2. Utworzenie Lokalnej Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji w miejscowości Łapszów
w ramach Leader +
OGÓŁEM BUDŻET /DOCHODY/ w tym:
- DOCHODY BIEŻĄCE
w tym:
ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
DOCHODY MAJĄTKOWE
w tym:
ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

376.200

239.600
136.600
20.968.488
12.263.428
116.008
8.705.060
8.141.750

Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 101

– 4821 –

Poz. 808
Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr II/13/2010
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok
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Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a) wydatki majątkowe
Izby rolnicze
w tym:
a)wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
a)wydatki bieżące
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
a)wydatki bieżące
Drogi wewnętrzne
w tym:
a)wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
a)wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
w tym:
a)wydatki bieżące
Rady gmin
w tym:
a)wydatki bieżące
Urzędy gmin
w tym:
a)wydatki bieżące
Kwalifikacja wojskowa
w tym:
a) wydatki bieżące
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a)wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
a)wydatki bieżące
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
w tym:
a)wydatki bieżące
Obrona narodowa

Kwota
/w zł./
11.166.818
10.882.030
10.882.030
14.788
14.788
270.000
270.000
420.000
270.000
270.000
150.000
150.000
200.000
200.000
200.000
25.000
25.000
25.000
2.072.212
43.412
43.412
80.000
80.000
1.900.000
1.900.000
100
100
38.700
38.700
10.000
10.000
1.200
1.200
1.200
770

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 101
75212

754
75412

75414

75421

756
75647

757
75702

758
75818

801
80101

80103

80104

80110

80113

80146

80195

851
85153

85154

– 4822 –

Pozostałe wydatki obronne
w tym:
a) wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a)wydatki bieżące
Obrona cywilna
w tym:
a)wydatki bieżące
Zarządzanie kryzysowe
w tym:
a)wydatki bieżące
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
w tym:
a)wydatki bieżące
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
w tym:
a)wydatki bieżące
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane
- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych gmin z zakresu zarządzania
kryzysowego
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a)wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
a)wydatki bieżące
Przedszkola
w tym:
a)wydatki bieżące
Gimnazja
w tym:
a)wydatki bieżące
Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
a)wydatki bieżące
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
a)wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
a)wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
w tym:
a)wydatki bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a)wydatki bieżące

Poz. 808
770
770
95.250
80.000
80.000
250
250
15.000
15.000
67.000
67.000
67.000
206.276
206.276

206.276
229.000
229.000
210.000
19.000
5.935.300
3.176.719
2.076.719
1.820.000
201.605
201.605
117.135
117.135
1.428.499
1.428.499
245.000
245.000
20.092
20.092
26.250
26.250
80.000
10.000
10.000
70.000
70.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 101
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85202

85212

85213

85214

85215

85216

85219

85228

85295

854
85401

85446

900
90003

90004

90015

90019

90095

921
92116
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Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
w tym:
a)wydatki bieżące
Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a)wydatki bieżące
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
a)wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
a)wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
a)wydatki bieżące
Zasiłki stałe
w tym:
a)wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
a)wydatki bieżące
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
a)wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
a)wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
a)wydatki bieżące
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
a)wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
a)wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
a)wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
a)wydatki bieżące
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w tym:
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
a)wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
w tym:
a)wydatki bieżące

Poz. 808
2.100.829
80.000
80.000
1.534.270

1.534.270
15.318

15.318
87.000
87.000
5.000
5.000
91.143
91.143
214.000
214.000
10.000
10.000
64.098
64.098
130.859
130.096
130.096
763
763
483.000
3.000
3.000
3.000
3.000
156.000
156.000
4.000

4.000
317.000
317.000
176.000
66.000
66.000
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92118

926
92605

92695
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Poz. 808

Muzea
w tym:
a)wydatki bieżące
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w tym:
a)wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
a)wydatki majątkowe
RAZEM
W tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- rezerwy budżetu

110.000
110.000
642.800
60.000
60.000
582.800
582.800
24.032.314
10.518.484
13.284.830
229.000

Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot
Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Budżetowej Nr II/13/2010
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok
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Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Drogi wewnętrzne
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
Administracja publiczna

Kwota
284.788
14.788
14.788
14.788
270.000
270.000
270.000
420.000
270.000
270.000
10.000
260.000
150.000
150.000
5.000
145.000
200.000
200.000
200.000
10.000
190.000
25.000

25.000
25.000
2.072.212

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 101
75011

75022

75023

75045

75075

75095

751
75101

752
75212

754
75412

75414

75421

756
75647

757
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Urzędy wojewódzkie
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
Rady gmin
w tym:
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Kwalifikacja wojskowa
w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Obrona cywilna
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zarządzanie kryzysowe
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Obsługa długu publicznego

Poz. 808
43.412
43.412
43.412
80.000
80.000
1.900.000
1.895.000
1.400.000
495.000
5.000
100
100
38.700
38.700
10.000
28.700
10.000
10.000
1.200
1.200
1.200
360
840
770
770
770
770
95.250
80.000
72.000
30.000
42.000
8.000
250
250
250
15.000
15.000
15.000
67.000
67.000
67.000
61.000
6.000
206.276
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75702

758
75818

801
80101

80103

80104

80110

80113

80146

80195

851
85113

85154
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Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
w tym:
6. wydatki na obsługę długu publicznego
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane
- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania
kryzysowego
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
w tym :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieżące na Programy Finansowane z Pomocy Zagranicznej
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkola
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gimnazja
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki bieżące na Programy Finansowane z Pomocy Zagranicznej
Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane

Poz. 808
206.276

206.276
229.000
229.000
210.000
19.000
4.115.300
2.076.719
1.895.864
1.599.864
296.000
94.335
86.520
201.605
190.307
180.232
10.075
11.298
117.135
110.294
92.111
18.183
6.841
1.428.499
1.301.911
1.129.103
172.808
76.628
49.960
245.000
245.000
5.000
240.000
20.092
20.092
20.092
26.250
26.250
26.250
80.000
10.000
10.000
10.000
70.000
70.000
6.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 101

852
85202

85212

85213

85214

85215

85216

85219

85228

85295

854
85401

85446

900
90003

90004
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1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
w tym:
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodek pomocy społecznej
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane
Pozostała działalność
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:

Poz. 808
64.000
2.100.829
80 000
80 000
80 000
1.534.270

46.028
42.070
3.958
1.488.242
15.318

15.318
15.318
87.000
87.000
5 000
5 000
91.143
91.143
214.000
214.000
179.405
34.595
10.000
10.000
10.000
64.098
64.098
64.098
130.859
130.096
122.728
114.728
8.000
7.368
763
763
763
483.000
3.000
3.000
3.000
3.000
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Poz. 808

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Oświetlenie ulic , placów i dróg
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
w tym:
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
Muzea
w tym:
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w tym:
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
RAZEM
W tym:
- rezerwy budżetu

3.000
3.000
156.000
156.000
156.000
317.000
317.000
72.632
244.368
176.000
66.000
66.000
110.000
110.000
60.000
60.000
60.000
10.747.484
229.000

Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot
Załącznik Nr 2.2
do Uchwały Budżetowej Nr II/13/2010
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok

Dział
010

Rozdział
01010

801
80101

926
92695

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a) wydatki majątkowe
Realizację inwestycji pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
na terenie Aglomeracji Koszyc ” , które podlegać będzie zwrotowi ze środków PO
liŚ , w ramach dofinansowania przedsięwzięcia pn: ,, Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej na terenie Związków Między gminnych „ NIDZICA
” i „ NIDA 2000”
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki majątkowe
- Budowa Sali Sportowej w Koszycach
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki majątkowe
- Utworzenie Lokalnej Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji miejscowości Koszyce .
Wspólny wniosek z gminami Bochnia, Rzezawa, Drwinia, Szczurowa w ramach
Leader + ( Program finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego )

Kwota
10.882.030
10.882.030
10.882.030
10.882.030

1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
582.800
582.800
582.800
365.380
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- Utworzenie Lokalnej Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji w miejscowości Łapszów.
Wspólny wniosek z gminami Bochnia , Rzezawa, Drwinia , Szczurowa C22w ramach Leader + ( Program finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego )
RAZEM

217.420

13.284.830

Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot
Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr II/13/2010
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Koszyce

1. DOCHODY OGÓŁEM: 20.968.488
2. WYDATKI OGÓŁEM: 24.032.314
3. Wynik (1-2) – deficyt: -3.063.826
4. PRZYCHODY BUDŻETU 3.584.268
z tego:
– pożyczki 1.442.773
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.141.495
5. ROZCHODY BUDŻETU 520.442
z tego:
– Spłata rat z zaciągniętych kredytów i pożyczek 520.442
Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot
Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr II/13/2010
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2011 roku na
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Lp.

Wyszczególnienie

Dział

1.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄYCH
OSOBOWOSCI PRAWNEJ
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

756

1.1

1.1.1

2.
2.1.

Rozdział

75618

dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii (razem)

Dochody
w zł.
80.000

Wydatki w zł.

80.000

80.000

851

80.000
85153

wydatki bieżące jednostek budżetowych
10.000
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Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla
osób uzależnionych od narkotyków
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):

5.000

5.000

wydatki bieżące jednostek budżetowych

85154

70.000

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń
i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych

9.000

41.000

20.000

Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot
Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr II/13/2010
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania
zlecone gminie ustawami
Dział

Rozdział

§

Nazwa

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

6

750
75011
2010

75011

Administracja publiczna

43.512

Urzędy wojewódzkie

43.412

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

43.412

Urzędy wojewódzkie

43.512

43.412

w tym:
wydatki bieżące

43.412

w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
75045

Kwalifikacja wojskowa

43.412
100
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Poz. 808
100

Kwalifikacja wojskowa

75045

100

w tym:

751
75101
2010

wydatki bieżące

100

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

100

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.200

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

1.200

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.200

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

75101

1.200

1.200

w tym:
wydatki bieżące

1.200

w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

752
75212
2010

1.200

1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

360

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych

840

Obrona narodowa

770

Pozostałe wydatki obronne

770

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

770

Pozostałe wydatki obronne

75212

770

770

w tym:
wydatki bieżące

770

w tym:

754

75414
2010

75414

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

770

1. 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych

770

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

250

Obrona cywilna

250

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

250

Obrona cywilna

250

250

w tym:
wydatki bieżące

250

w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

250
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1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
852

85212

2010

250

Pomoc społeczna

1.538.596

Świadczenia rodzinne, świadczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w integracji społecznej

1.534.270

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.534.270

Świadczenia rodzinne, świadczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w integracji społecznej

85212

1.538.596

1.534.270

w tym:
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych

46.028

1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane

42.070

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

3.958

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
85213

2010

85213

1.488.242

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej

4.326

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4.326

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej

4.326

w tym:
wydatki bieżące

4.326

w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

4.326

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4.326

OGÓŁEM

1.584.328

1.584.328

Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr II/13/2010
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Rady Gminy w Koszycach w roku 2011 rok
Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji
z budżetu

1
921

2

5

92116

4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki

dotacje podmiotowe

66.000

92118

Muzea

dotacje podmiotowe

110.000

92605

Kultura fizyczna i sport
Zadania z zakresu kultury
fizycznej

926

dla jednostek
sektora finansów publicznych
6
176.000

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
7

60.000

60.000

dotacje celowe (bieżące) na zadania JST
zlecane innym podmiotom
Razem:

176.000

60.000

OGÓŁEM DOTACJE 236.000
w tym:
- dotacje podmiotowe: 176.000
- dotacje celowe 60.000
Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot
Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr II/13/2010
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Funduszu Spójności, Małopolskiego Programu Operacyjnego, Europejskiego Funduszu Społecznego.
Lp

Program – jego
cel i zadania

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokość wydatków
w roku 2011
Środki
budżetu
gminy

Środki
pozyskane

1.

Rozbudowa sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej
w gminie Koszyce

Urząd
Gminy
w Koszycach

20102013

18.949.738

3.816.480

7.065.550

2.

Modernizacja
otwartej bazy
sportowo – kulturalnej
w Łapszowie

Urząd
Gminy
w Koszycach

2011 rok

217.420 zł

80.820

136.600

Wysokość
wydatków
w roku
2012

Wysokość
wydatków
w roku
2013

5.736.954

2.330.754
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3.

Rozbudowa
i modernizacja
ogólnodostępnej
bazy sportowo –
rekreacyjnej
w Koszycach

Urząd
Gminy
w Koszycach

2011

365.380 zł

125.780

239.600

4.

Projekt z POKL –
Kapitał Ludzki
Szkoła Podstawowa Koszyce

Urząd
Gminy
w Koszycach

2011

86.520 zł

12.978

73.542

5.

Projekt z POKL –
Kapitał Ludzki
Szkoła Gimnazjum Koszyce

Urząd
Gminy
w Koszycach

2011

49.960 zł

7.494

42.466

Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot
808

809
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UCHWAŁA NR V/30/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
1) zwiększenia planowanych dochodów budżetu
o kwotę 2.569,55 zł, w tym dochody majątkowe 2 569,55zł.
2) zmniejszenia planowanych dochodów budżetu
o kwotę 159.000,00zł, w tym dochody majątkowe 159.000,00 zł.
2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 31.645.743,56 zł.
3. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
1) zwiększenia planowanych wydatków budżetu
o kwotę 2.569,55 zł, w tym: wydatki majątkowe 2.569,55 zł.
2) zmniejszenia planowanych wydatków budżetu
o kwotę 159.000,00zł, w tym: wydatki bieżące 159.000,00 zł.
4. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 35.737.199,78 zł.
§ 2.
1. W zestawieniu nr 3 do uchwały budżetowej Gminy
Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia
2010 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na

2011 rok" wprowadza się zmiany wynikające
z § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, tj. w dziale 600 Transport i łączność", rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zwiększa się o kwotę 750,47zł wartość zadania pn."PROW Odnowa i rozwój wsi
w ramach LGD - "Remont nawierzchni placu wraz
z budową gazociągu przy ul. Księdza Wyszogrodzkiego w Bobrku" oraz w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" zwiększa się o kwotę 1.819,08 zł
wartość zadania pn. "PROW Odnowa i rozwój wsi
w ramach LGD - Budowa parkingu przy ul. Szkolnej
w Gorzowie".
2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok
Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Wydatki
majątkowe Gminy Chełmek na 2011 rok" otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3.
1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Gminy
Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia
2010 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2011 roku"
wprowadza się zmiany wynikające z § 1 ust. 3 pkt 2
niniejszej uchwały, tj. w dziale 921 - "Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziale 92109
- "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zmniejsza się o kwotę 159.000,00 zł dotację podmiotową
dla MOKSiR z kwoty 1.010.000,00 zł do kwoty
851.000,00 zł.
2. Po dokonanych zmianach załącznik nr 1 do uchwały
budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok
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Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Chełmek w 2011 rok" otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej
w Chełmku w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Chełmek na rok 2011 koryguje się pomyłkę pisarską
w § 2 ust. 1 w kwocie wydatków 35.893.603,23 zł, winno
być: 35.893.630,23 zł oraz w § 2 ust. 2 pkt.3 w kwocie
wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych
3.371.264,00 z ł, winno być: 3.317.264,00 zł.

Poz. 809

się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą
uchwałą.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na rok
2011 i przewidzianych w niej załącznikach wprowadza
Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/30/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2011 r.
Dział
700

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Gospodarka mieszkaniowa

159 000,00

2 569,55

dochody majątkowe:

159 000,00

2 569,55

-

2 569,55

zwrot dotacji MOKSiR - odnowa sołectwa Bobrek

159 000,00

-

Razem zmiany

159 000,00

2 569,55

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka

Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/30/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chełmek na 2011 r.
Dział

Rozdział

600
60016

700
70005

921

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Transport i łączność

-

750,47

Drogi publiczne gminne

-

750,47

wydatki majątkowe, w tym:

-

750,47

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

-

750,47

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

-

750,47

Gospodarka mieszkaniowa

-

1 819,08

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

1 819,08

wydatki majątkowe, w tym:

-

1 819,08

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

-

1 819,08

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

-

1 819,08

159 000,00

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

159 000,00

-

wydatki bieżące, w tym:

159 000,00

-

1) wydatki na dotacje na zadania bieżące

159 000,00

-

Razem zmiany

159 000,00

2 569,55

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/30/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Wydatki majątkowe gminy Chełmek na 2011 rok"
Dział

Rozdział

600

Wyszczególnienie
Transport i łączność

60014

60016

695 804,74

inwestycje:

695 804,74

pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "przebudowa dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW
nr 780 do autostrady A4"

595 804,74

pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego

100 000,00

Drogi publiczne gminne

692 313,73

inwestycje:

692 313,73

Budowa dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi przy ul. Wojska
Polskiego, łącznik z ul. Polnej do ul. Oświęcimskiej, budowa parkingów przy
ul. Piłsudskiego, budowa przedłużenia ul. Ofiar Faszyzmu wraz
z odwodnieniem ul. Paprotnik, budowa układu komunikacyjnego ul. Księdza
Wcisło, ul. Słowackiego, droga dojazdowa równoległa do ul. Piastowskiej,
ul. prostopadła do ul. Przemysłowej, ul. Leśna w Bobrku wraz
z odwodnieniem, budowa drogi ul. Świnna i Wrzosowa w Gorzowie (dokumentacja, wykonanie)

70005

75023

801

92 313,73

600 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

1 274 419,52

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 274 419,52

inwestycje:

1 244 419,52

MRPO Działanie 6.1.Rozwój miast -"Budowa centrum miasta Chełmek wraz
z zapleczem rekreacyjnym - etap I" (modernizacja parku miejskiego)

1 020 673,00

PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD - "Budowa parkingu przy
ul. Szkolnej"

750

1 388 118,47

Drogi publiczne powiatowe

PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD – "Remont nawierzchnia placu
wraz z budową gazociągu przy ul. Księdza Wyszogrodzkiego w Bobrku"

700

Plan na 2011 r.

223 746,52

zakupy inwestycyjne: zakup gruntów

30 000,00

Administracja publiczna

10 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 000,00

zakupy inwestycyjne

10 000,00

Oświata i wychowanie

18 500,00

Dziennik Urzędowy
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85154

900
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Szkoły podstawowe

4 500,00

zakupy inwestycyjne

4 500,00

Przedszkola

6 000,00

zakupy inwestycyjne

6 000,00

Gimnazja

8 000,00

zakupy inwestycyjne

8 000,00

Ochrona zdrowia

26 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

26 000,00

zakupy inwestycyjne

26 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

100 000,00

inwestycje: oświetlenie na drogach gminnych

100 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

300 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

300 000,00

inwestycje: dotacja celowa dla MOKSiR

300 000,00

Kultura fizyczna i sport

7 783 976,00

Obiekty sportowe

7 783 976,00

inwestycje:

7 783 976,00

MRPO Działanie 6.1.Rozwój miast - "Budowa centrum miasta Chełmek wraz
z zapleczem rekreacyjnym - etap I" (budowa Centrum Sportowego)

7 445 466,00

MRPO Działanie 7.2.Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii - "Budowa instalacji pozyskiwania energii cieplnej dla basenu w Chełmku"

238 510,00

PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD – "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Wiejskim Domu Ludowym w Gorzowie"

100 000,00

RAZEM

10 901 013,99
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka

Załącznik nr 4
do uchwały Nr V/30/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia
29 grudnia 2010 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2011 roku"

Dział

Rozdział

600
60004

Wyszczególnienie

Rodzaj dotacji
z budżetu

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych

Transport i łączność

986 804,74

x

Lokalny transport zbiorowy

291 000,00

x
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dotacja celowa
na zadania
bieżące

60014

Drogi publiczne powiatowe
dotacja celowa
inwestycyjna na
pomoc
finansową

754
75404

80104

85121

695 804,74

x

695 804,74

x

Komendy Wojewódzkie Policji

15 000,00

x

15 000,00

x

Ochotnicze straże pożarne

x

125 000,00

x

125 000,00

100 200,00

44 000,00

Przedszkola

100 200,00

44 000,00

100 200,00

44 000,00

Ochrona zdrowia

7 000,00

52 000,00

Lecznictwo ambulatoryjne

5 000,00

x

5 000,00

x

dotacja podmiotowa
85153

x

Zwalczanie narkomanii
dotacje celowe
na zadania j.s.t.
zlecane innym
podmiotom

85154

5 000,00

2 000,00

47 000,00

2 000,00

x

Pomoc społeczna

10 000,00

40 000,00

Pozostała działalność

10 000,00

40 000,00

dotacje celowe
na zadania j.s.t.
zlecane innym
podmiotom
dotacja celowa
na pomoc finansową
900

47 000,00

x

dotacja celowa
na pomoc finansową

85295

5 000,00

x

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacje celowe
na zadania j.s.t.
zlecane innym
podmiotom

852

125 000,00

Oświata i wychowanie

dotacja celowa
na zadania
bieżące
851

x

15 000,00

dotacja celowa
na zadania
bieżące
801

291 000,00

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

wpłata na
fundusz celowy
75412
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Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

x
40 000,00

10 000,00

x

32 000,00

x
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32 000,00

x

32 000,00

x

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

1 402 620,00

x

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 151 000,00

x

Schroniska dla zwierząt
dotacja celowa
na zadania
bieżące

921
92109

92116

dotacja
podmiotowa

851 000,00

dotacja celowa
inwestycyjna

300 000,00

Biblioteki

251 620,00
dotacja
podmiotowa

926
92605
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251 620,00

Kultura fizyczna

x

Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu

x
dotacje celowe
na zadania j.s.t.
zlecane innym
podmiotom
Razem

x
x
x
x
291 000,00
291 000,00

x
291 000,00

2 553 624,74

552 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chełmku: Marek Pałka
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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