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UCHWAŁA NR V/28/11
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie budżetu Gminy Jodłownik na 2011 rok.
Na podstawie art.211, art.212, art.239, 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
z póňn. zmianami) w związku z art.121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawĉ
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241
z póňn. zmianami); art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „c”,
„d”, pkt.10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póňn. zmianami) oraz art.28
ust.3 ustawy z dnia 25 paňdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 13, poz.123
z póňn. zmianami) - Rada Gminy w Jodłowniku u c h
w a l a, co nastĉpuje:
§ 1. 1. Ustala siĉ dochody budŊetu gminy na rok
2011 w łącznej kwocie 28 272 406,08 zł. w tym:
1) dochody bieŊące: 20 805 560,22 zł,
2) dochody majątkowe: 7 466 845,86
w załączniku Nr 1.

zł.

-

jak

§ 2. 1. Ustala siĉ wydatki budŊetu gminy na rok
2011 w łącznej kwocie 30 301 180,67 zł. - jak
w załączniku Nr 2.
2. Wydatki budŊetu obejmują;

1) Plan wydatków bieŊących na łączną kwotĉ
18 938 378,67 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budŊetowych w kwocie łącznej
12 585 815,19 zł. z czego:
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane - 9 419 947 zł.;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budŊetowych – 3 165 868,19 zł.
b) wydatki na dotacje na zadania bieŊące - 393 967 zł,
c) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4 668 294 zł,
d) wydatki bieŊące na programy finansowane
z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5
ust 1 pkt. 2 i 3ustawy o finansach publicznych 340 302,48 zł,
e) wydatki na obsługĉ długu publicznego – 950 000 zł.
3. Wydatki budŊetu obejmują plan wydatków
majątkowych na łączną kwotĉ 11 362 802 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie
11 362 802 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na
programy finansowane z pomocy zagranicznej
w łącznej kwocie 8 331 165,35 z budŊetu Unii Europejskiej – 8 331 165,35 zł, jak w załączniku Nr 3.
§ 3. 1. RóŊnica miĉdzy dochodami i wydatkami
stanowi planowany deficyt budŊetu w kwocie
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2 028 774,59 zł który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z wolnych ņrodków oraz zaciąganych
kredytów.
2. Ustala siĉ przychody budŊetu w łącznej kwocie 4 396 069,59 zł. i rozchody budŊetu w łącznej kwocie 2 367 295 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Ustala siĉ limit zobowiązań z tytułu kredytów
zaciąganych w roku 2011 do kwoty 3 300 000 zł.
z czego:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budŊetu
w kwocie 932 705 zł,
2) na spłatĉ wczeņniej zaciągniĉtych zobowiązań z tytułu
zaciągniĉtych poŊyczek i kredytów – 2 367 295 zł.
4. UpowaŊnia siĉ Wójta Gminy Jodłownik do
zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach okreņlonych w ust.3.
§ 4. 1. Tworzy siĉ:
1) Rezerwĉ ogólną budŊetu w kwocie 50 000 zł,
2) Rezerwĉ celową na realizacjĉ zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w kwocie 42 998 zł.
§ 5. 1. Dochody i wydatki budŊetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŊ napojów alkoholowych i wydatki budŊetu na realizacjĉ
zadań ujĉtych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie
z załącznikiem Nr 6.
§ 6. 1. Wydatki budŊetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 - jak załącznik Nr 7.
2. UpowaŊnia siĉ Wójta Gminy Jodłownik do:
1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków
budŊetu:
a) polegających na przesuniĉciach w wydatkach
bieŊących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposaŊenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiĉkszenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na
uposaŊenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieŊących,
b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem
wydatków na uposaŊenia i wynagrodzenia oraz
zaplanowaniu lub zwiĉkszeniu w dziale innych
wydatków bieŊących,
c) polegających na przesuniĉciach miĉdzy wydatkami bieŊącymi i majątkowymi, w tym zmian
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obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposaŊenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych –
z wyłączeniem zmian wydatków objĉtych Załącznikiem Nr 2 czĉņć A Wieloletniej Prognozy finansowej,
d) polegających na przesuniĉciach w planie wydatków majątkowych pomiĉdzy wydatkami majątkowymi danego rozdziału oraz na przesuniĉciach
powodujących zaplanowanie pod rozdziałem
nowych wydatków majątkowych- z wyłączeniem
zmian wydatków objĉtych Załącznikiem Nr 2
czĉņć A Wieloletniej Prognozy Finansowej,
e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrĉbie tego samego działu
nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub
nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem- z wyłączeniem zmian wydatków
objĉtych Załącznikiem Nr 2 czĉņć A Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
2) przekazywania kierownikom jednostek budŊetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków budŊetowych:
a) w obrĉbie grupy wynagrodzenia i składki od nich
naliczone – w granicach rozdziału wydatków,
b) w obrĉbie wydatków rozdziału związanych
z realizacją zadań statutowych jednostki budŊetowej.
§ 7. 1. W zakresie wykonywania budŊetu na
2011 rok upowaŊnia siĉ Wójta Gminy Jodłownik do:
1) do zaciągania w roku 2011 kredytów i poŊyczek na
sfinansowanie przejņciowego deficytu budŊetu,
z których zadłuŊenie w trakcie roku nie moŊe przekroczyć limitu 900 000zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budŊetu czasowo
wolnych ņrodków budŊetowych na rachunku
w innym banku niŊ bank prowadzący obsługĉ budŊetu.
§ 8. Ustala siĉ szczegółowoņć informacji
z wykonania budŊetu za pierwsze półrocze 2011 r. jak zakres i szczegółowoņć budŊetu w niniejszej
uchwale.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi
Gminy Jodłownik.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjĉcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/28/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 28 lutego 2011 r.

Dochody budżetu Gminy Jodłownik na 2011 rok
Dział

Nazwa - Treņć

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
dochody bieŊące
w tym:
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrĉbnych ustaw (§ '0490)
wpływy z usług (§ 0830)
LEŅNICTWO
dochody bieŊące
w tym:
dochody z najmu i dzierŊawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
dochody majątkowe
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin) (§ 6330)
dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego (§
6620)
TURYSTYKA
dochody majątkowe
w tym:
z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
dochody bieŊące
w tym:
wpływy z opłat za zarząd, uŊytkowanie i uŊytkowanie wieczyste nieruchomoņci (§ 0470)
dochody z najmu i dzierŊawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 0750)
wpływy z usług (§ 0830)
dochody majątkowe
w tym:
wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uŊytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własnoņci (§ 0760)
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
dochody bieŊące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
(§ 2010)
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)
pozostałe odsetki (§ 0920)
URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
dochody bieŊące
w tym:

020

600

630

700

750

751

Kwota
na 2011 rok
14 000,00
14 000,00
2 000,00
12 000,00
500,00
500,00

500,00
2 465 779,00
2 465 779,00
2 050 000,00
415 779,00
2 164 908,00
2 164 908,00
2 164 908,00
122 100,00
119 100,00
12 100,00
68 000,00
39 000,00
3 000,00
3 000,00
87 934,00
87 934,00

54 924,00
10,00
33 000,00
1 300,00
1 300,00
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dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
(§ 2010)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
dochody bieŊące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
(§ 2010)
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH
POBOREM
dochody bieŊące
w tym :
podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)
podatek od nieruchomoņci (§ 0310)
podatek rolny (§ 0320)
podatek leņny (§ 0330)
podatek od ņrodków transportowych (§ 0340)
podatek od czynnoņci cywilnoprawnych (§ 0500)
podatek od ņrodków i darowizn (§ 0360)
odsetki (§ 0910)
opłata skarbowa (§ 0410)
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)
podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)
wpływy za zezwolenia na sprzedaŊ napojów alkoholowych (§ 0480)
RÓŉNE ROZLICZENIA
dochody bieŊące
w tym:
subwencje ogólne
w tym:
czĉņć oņwiatowa (§ 2920)
czĉņć równowaŊąca (§ 2920)
czĉņć wyrównawcza (§ 2920)
OŅWIATA I WYCHOWANIE
dochody bieŊące
w tym:
wpływy z usług (§ 0830)
wpływy z róŊnych dochodów (§ 0970)
ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieŊących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych ňródeł (§ 2700)
POMOC SPOŁECZNA
dochody bieŊące
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
(§ 2010)
dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŊących
gmin związków gmin (§ 2030)
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)
zwrot dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci (§ 2910)
wpłaty za usługi opiekuńcze(§ 0830)
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
dochody bieŊące
w tym:
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1 300,00
250,00
250,00

250,00

4 616 462,00
4 616 462,00
20 000,00
700 000,00
189 000,00
31 500,00
220 000,00
78 000,00
9 000,00
500,00
28 000,00
250,00
3 239 212,00
5 000,00
96 000,00
11 280 097,00
11 280 097,00
11 280 097,00
7 463 818,00
106 772,00
3 709 507,00
264 505,00
264 505,00
234 600,00
24 000,00
5 905,00
4 136 461,00
4 136 461,00

3 782 055,00
350 406,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
190 451,22
190 451,22
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z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
dochody bieŊące
w tym:
wpływy z róŊnych opłat (§ 0690)
wpływy z usług (§ 0830)
dochody majątkowe
w tym:
z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
dochody bieŊące
w tym:
z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
dochody majątkowe
w tym:
z tytułu dotacji i ņrodków na finansowanie wydatków na realizacjĉ zadań finansowanych
z udziałem ņrodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
KULTURA FIZYCZNA
dochody majątkowe
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin) (§ 6330)
Plan dochodów ogółem
Dochody majątkowe
Dochody bieŊące

UZASADNIENIE
DOCHODY BUDŉETOWE
Plan dochodów budŊetowych na 2011 rok opracowano według działów klasyfikacji budŊetowej oraz waŊniejszych ňródeł ich pozyskania.
Plan dochodów budŊetowych obejmuje:
- subwencje otrzymane z budŊetu państwa,
- dotacje celowe na realizacjĉ zadań zleconych gminie
ustawami,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań
gminy,
- pozostałe dochody w tym równieŊ podatki i opłaty
lokalne.
W dziale Rolnictwo i Łowiectwo planowano dochody
z tytułu wpłat za wodĉ mieszkańców korzystających
z wodociągu gminnego oraz wpływy z opłaty adiacenckiej.
W dziale Leņnictwo planowano wpływy za dzierŊawĉ
obwodów łowieckich – 800 zł.
W dziale 600 Transport i łącznoņć planuje siĉ dotacjĉ
ze Starostwa Powiatowego w Limanowej na budowĉ
chodnika przy drodze powiatowej. Zadanie realizowane jest na podstawie podpisanego porozumienia.
Planowana jest równieŊ dotacja z budŊetu państwa na
odbudowĉ po powodzi dróg gminnych. Dotacjĉ planowano na podstawie otrzymanej promesy nr BUSKŉ-I-5901-1/11 z dnia 3 lutego 2011 rok.
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190 451,22
2 364 792,86
49 500,00
500,00
49 000,00
2 315 292,86
2 315 292,86
362 866,00
45 000,00
45 000,00
317 866,00
317 866,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
28 272 406,08
7 466 845 ,86
20 805 560,22
28 272 406,08

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody z mienia komunalnego. Wysokoņć dochodów
planowano na poziomie przewidywanego wykonania
w roku 2010.
Administracja Publiczna – planowano dotacjĉ celową
na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie ustawami. Wysokoņć
dotacji planowano na podstawie pisma Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Krakowie Nr FB.I. 301023-1-10 z dnia 22.10.2010 r. oraz odsetki od ņrodków
na rachunkach bankowych.
Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan
obejmuje dotacjĉ celową na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej. Dotacjĉ planowano
na podstawie pisma Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Krakowie Nr FB.I. 3010-23-1-10 z dnia
22.10.2010 r.
Obrona narodowa – plan dochodów obejmuje dotacjĉ celową planowaną na podstawie pisma Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Krakowie Nr FB.I.
3010-23-1-10 z dnia 22.10.2010 r.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa – planowano dotacjĉ celową na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej. Dotacjĉ planowano
na podstawie pisma Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Krakowie Nr FB.I. 3010-23-1-10 z dnia
22.10.2010.
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Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci
prawnej. W tym dziale planowano dochody z tytułu
podatków – rolnego, leņnego, od nieruchomoņci,
podatku od ņrodków transportowych. Plan obejmuje
równieŊ podatki i opłaty realizowane przez Urzĉdy
Skarbowe. Wysokoņć wpływów z tytułu podatków
i opłat planowano na poziomie przewidywanego
wykonania roku 2010. Wpływy z urzĉdów skarbowych
planowano na poziomie przewidywanego wykonania
w roku 2010. Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych planowano na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów.
RóŊne rozliczenia – plan obejmuje subwencje z budŊetu państwa planowane zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów.
Oņwiata i wychowanie - planuje siĉ dochody z tytułu
wpłat rodziców na Ŋywienie dzieci w przedszkolach
samorządowych, dobrowolne wpłaty rodziców, wpłaty dzieci za wyŊywienie w szkołach. Plan dochodów
obejmuje równieŊ ņrodki na doŊywianie dzieci
z Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk” na doŊywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Szyku.
Pomoc społeczna – plan obejmuje dotacje celowe
otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań
bieŊących z zakresu administracji rządowej zleconych
gminom ustawami. Dotacje planowano na podstawie
pisma
Małopolskiego
Urzĉdu
Wojewódzkiego
w Krakowie Nr FB.I. 3010-23-1-10. Plan obejmuje
równieŊ wpłaty za usługi opiekuńcze w wysokoņci
2000 zł.

Poz. 1666

Gospodarka komunalna – planowano wpłaty za odprowadzenie ņcieków, opłaty adiacenckie, wpłaty
mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych oraz
dotacjĉ na budowĉ oczyszczalni ņcieków i kanalizacji
sanitarnej. Dotacjĉ planowano na podstawie podpisanej umowy. Zadanie to jest kontynuacją rozpoczĉtej inwestycji w roku 2010. Plan dochodów obejmuje
równieŊ wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze ņrodowiska. W przypadku naszej gminy
są to bardzo małe kwoty.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowano dotacjĉ ze Związku Euroregionu „Tatry” na
realizacjĉ Mikroprojektu Integracja regionalna gmin
pogranicza polsko-słowackiego – Jodłownik i Vitanowa w kwocie 45 000 zł.
Plan dochodów budŊetowych obejmuje dotacjĉ celową na rozbudowĉ Domu Kultury w Jodłowniku
w wysokoņci 317866 zł. Zadanie zostało rozpoczĉte
w 2010 roku. Zakończenie zadania planowane jest
w roku 2011.
Planuje siĉ przychody
4 396 069,59 zł. zł.

budŊetowe

w wysokoņci

-Przychody budŊetu Gminy stanowią:
Wolne ņrodki w kwocie 1 096 069,59 zł.
- Planowane kredyty i poŊyczki w wysokoņci 3 300 000 zł.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała

Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/28/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 28 lutego 2011 r.
Wydatki budżetu Gminy Jodłownik na 2011 rok
Dz.

Rozdz.

010
01010

01030

01095

Nazwa - Treņć
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Izby rolnicze
Wydatki bieŊące
w tym:
dotacje na zadania bieŊące
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:

Kwota
na 2011 rok
42 863,00
36 863,00
25 700,00
25 700,00
5 000,00
20 700,00
11 163,00
11 163,00
4 200,00
4 200,00
4 200,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
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600
60014

60016

60017

60078

630
63003

700
70005

710
71014

750
75011
zadanie zlecone
z zakresu
administracji
rządowej
75022
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- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
w tym;
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieŊące
w tym:
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi wewnĉtrzne
Wydatki bieŊące
w tym :
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Wydatki bieŊące
w tym :
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatki bieŊące
w tym :
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy Wojewódzkie
Wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Rady Gmin

Poz. 1666
1 800,00
2 917 812,19
464 340,00
464 340,00
464 340,00
375 472,19
335 472,19
1 200,00
334 272,19
74 400,00
259 872,19
40 000,00
40 000,00
28 000,00
28 000,00
28 000,00
28 000,00
2 050 000,00
2 050 000,00
2 050 000,00
2 298 716,00
2 298 716,00
2 298 716,00
2 298 716,00
2 278 716,00
99 400,00
99 400,00
99 400,00
99 400,00
2 400,00
97 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
2 251 624,00
54 754,00
54 754,00
54 754,00
54 754,00
100 000,00
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75023

75045
zadanie zlecone
z zakresu
administracji
rządowej
75075

75095

751
75101
zadanie zlecone
z zakresu
administracji
rządowej
754
75412

75414
zadanie zlecone
z zakresu
administracji
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Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Urzĉdy Gmin
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kwalifikacja wojskowa
Wydatki bieŊące
w tym :
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
Ochotnicze straŊe poŊarne
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Obrona cywilna
Wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych

Poz. 1666
100 000,00
90 000,00
10 000,00
10 000,00
1 976 000,00
1 959 000,00
8 000,00
1 951 000,00
1 528 000,00
423 000,00
17 000,00
17 000,00
170,00
170,00
170,00
170,00
31 500,00
31 500,00
31 500,00
1 500,00
30 000,00
89 200,00
89 200,00
48 000,00
41 200,00
1 200,00
40 000,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
106 810,00
105 560,00
105 560,00
10 000,00
95 560,00
20 360,00
75 200,00
250,00
250,00
250,00
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rządowej
75421

756
75647

757
75702

758
75818

801
80101

80103

80104
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w tym :
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zarządzanie kryzysowe
Wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŊnoņci budŊetowych
Wydatki bieŊące
w tym :
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŊyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Wydatki bieŊące
w tym :
- obsługa długu publicznego
RÓŉNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieŊące
w tym :
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (rezerwa
ogólna 50000 zł , rezerwa celowa z zakresu zarządzania kreyzysowego41715 zł)
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki bieŊące
w tym :
dotacje na zadania bieŊące
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieŊące
w tym :
dotacje na zadania bieŊące
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Przedszkola
Wydatki bieŊące
w tym :
dotacje na zadania bieŊące
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych

Poz. 1666

250,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
9 000,00
7 000,00
950 000,00
950 000,00
950 000,00
950 000,00
92 998,00
92 998,00
92 998,00
92 998,00

92 998,00
8 776 607,00
4 595 425,00
4 595 425,00
113 936,00
217 931,00
4 263 558,00
3 858 210,00
405 348,00
388 380,00
388 380,00
26 331,00
19 219,00
342 830,00
288 824,00
54 006,00
389 928,00
389 928,00
12 000,00
14 321,00
363 607,00
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80110

80113

80114

80130

80146

80148

80195

851
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w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Gimnazja
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
DowoŊenie uczniów do szkół
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Szkoły zawodowe
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Stołówki szkolne
Wydatki bieŊące
w tym:
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieŊące
w tym :
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
OCHRONA ZDROWIA

Poz. 1666

289 300,00
74 307,00
2 456 973,00
2 456 973,00
132 990,00
2 323 983,00
2 102 165,00
221 818,00
92 067,00
92 067,00
200,00
91 867,00
28 867,00
63 000,00
283 000,00
283 000,00
1 667,00
281 333,00
264 167,00
17 166,00
183 199,00
183 199,00
2 986,00
180 213,00
168 298,00
11 915,00
23 766,00
23 766,00
19 433,00
4 333,00
4 333,00
302 055,00
302 055,00
2 455,00
299 600,00
99 600,00
200 000,00
61 814,00
61 814,00
61 814,00
8 367,00
53 447,00
96 000,00
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85154

852
85202

85212

zadanie zlecone
z zakresu
administracji
rządowej

85213

zadanie zlecone
z zakresu
administracji
rządowej

85214

85215

85216

– 10743 –

Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieŊące
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Wydatki bieŊące
w tym :
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Ņwiadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieŊące
w tym:
dotacje na zadania bieŊące
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej niektóre ņwiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajĉciach w centrum integracji społecznej
Wydatki bieŊące
w tym :
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Wydatki bieŊące
w tym :
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
Wydatki bieŊące

Poz. 1666
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
88 000,00
88 000,00
194,00
87 806,00
39 200,00
48 606,00
4 654 060,47
46 400,00
46 400,00
46 400,00
46 400,00
3 776 979,00
3 776 979,00
1 000,00
3 639 360,00
136 619,00
130 037,00
6 582,00
15 868,00
6 076,00
6 076,00
6 076,00
6 076,00
9 792,00
9 792,00
9 792,00
201 438,47
201 438,47
170 000,00
512,00
512,00
30 926,47
6 000,00
6 000,00
6 000,00
83 647,00
83 647,00
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85219

85220

85228
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853
85395

854
85415

900
90001

90003
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w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Oņrodki Pomocy Społecznej
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i oņrodki interwencji kryzysowej
Wydatki bieŊące
w tym :
dotacje na zadania bieŊące
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki bieŊące
w tym :
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieŊące
w tym :
dotacje
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieŊące
w tym :
wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieŊące
w tym:
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieŊące
w tym:
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 1666

83 647,00
312 125,00
312 125,00
2 660,00
309 465,00
289 430,00
20 035,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
186 103,00
186 103,00
5 000,00
166 000,00
15 103,00
15 103,00
190 451,22
190 451,22
190 451,22
190 451,22
18 531,00
18 531,00
18 531,00
18 531,00
6 617 083,00
5 933 783,00
134 500,00
1 500,00
133 000,00
60 000,00
73 328,00
5 799 283,00
5 799 283,00
5 731 583,35
483 000,00
483 000,00
2 000,00
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wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieŊące
w tym;
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieŊące
w tym;
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
Wydatki bieŊące
w tym :
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
Biblioteki
Wydatki bieŊące
w tym :
dotacje na zadania bieŊące
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych

Poz. 1666
481 000,00
81 000,00
400 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
196 300,00
184 000,00
184 000,00
184 000,00
12 300,00
12 300,00
890 924,79
118 924,79
118 924,79
118 924,79
118 924,79
492 000,00
22 000,00
22 000,00
22 000,00
470 000,00
470 000,00
317 866,00
230 000,00
230 000,00
230 000,00
50 000,00
50 000,00
10 000,00
40 000,00
40 000,00
230 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
200 000,00
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Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Plan wydatków ogółem

Wydatki bieŊące
Wydatki majątkowe

UZASADNIENIE
WYDATKI BUDŉETOWE
Plan wydatków budŊetowych sporządzono według
działów,
rozdziałów
klasyfikacji
budŊetowej
z wyodrĉbnieniem wydatków na płace i pochodne
od płac, dotacji, wydatków majątkowych oraz pozostałych wydatków bieŊących.
Podstawą planowania było przewidywane wykonanie
za 2010 rok oraz wzrost pozostałych wydatków bieŊących o około 2,3 % . Wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń planowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok uwzglĉdniając kwoty
planowanych nagród jubileuszowych i ewentualnych
odpraw
emerytalnych.
W przypadku
oņwiaty
uwzglĉdniono wzrost płac nauczycieli zgodnie z załoŊeniami ministerstwa.
Dział Rolnictwo – planowane wydatki związane są
z pokrycie kosztów funkcjonowania istniejącego wodociągu wraz ze stacją uzdatniania wody (koszty obsługi, energii elektrycznej, ņrodków czystoņci i inne).
Kwotĉ w wysokoņci 2 % od kwoty podatku rolnego
planowano ņrodki dla izby rolniczej. W rozdziale
01095 planowano ņrodki na zapłatĉ informatora rolniczego.
Dział Transport obejmuje wydatki na wynagrodzenia
oraz pochodne od wynagrodzeń dróŊnika oraz inne
wynikające z przepisów (ņwiadczenia BHP, naliczenia
funduszu socjalnego). Ponadto w dziale Transport
i Łącznoņć planowano ņrodki na odņnieŊanie dróg
gminnych . W rozdziale 60017 planowano ņrodki sołeckie na remonty dróg dojazdowych do pól.
W dziale Turystyka planuje siĉ zadanie w ramach
programu „Południowo Zachodni Szlak Cysterski”,
zadanie realizowane przy współudziale ņrodków UE.
W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowano ņrodki na pokrycie wydatków bieŊących w budynkach
komunalnych.
Dział 710 Działalnoņć usługowa – planowano ņrodki
na usługi geodezyjne, opłaty notarialne.
Dział Administracja Publiczna obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników
Urzĉdu Gminy, koszty związane bezpoņrednio
z funkcjonowaniem urzĉdu, mianowicie: energia, gaz,
rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, prenumerata
publikacji niezbĉdnych do funkcjonowania urzĉdu,
zakup materiałów biurowych, koszty delegacji słuŊbowych oraz szkoleń pracowników, opłaty licencji za
programy komputerowe, ubezpieczenia budynku
i mienia) Kwotĉ 17 000 zł zabezpieczono na zakupy
inwestycyjne w urzĉdzie.
W dziale tym planowano równieŊ koszty związane
z funkcjonowaniem Rady Gminy – diety radnych za
udział w sesjach Rady Gminy, członków komisji za

Poz. 1666
200 000,00
200 000,00
30 301 180,67

18 938 378 ,67
11 362 802,00
30 301 180,67
udział w posiedzeniach, diety Przewodniczącego Rady Gminy, oraz zakupy materiałowe niezbĉdne do
obsługi Rady, szkolenia radnych.
W dziale Administracja publiczna planowano wydatki
związane z promocją Gminy Jodłownik.
W rozdziale Pozostała działalnoņć planowano diety
dla sołtysów za prace w Radzie Gminy (udział
w posiedzeniach Rady), wpłaty gminy do Związku
Gmin.
W dziale 751 – Urzĉdy Naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
planowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców (do wysokoņci otrzymanej dotacji celowej).
Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PrzeciwpoŊarowa obejmuje wydatki związane z gotowoņcią
bojową Ochotniczych straŊy poŊarnych – zakup paliwa, ubezpieczenia samochodów oraz straŊaków, remonty samochodów i motopomp, zakupy wyposaŊenia, ogrzewanie beczkowozów, szkolenia straŊaków.
Plan obejmuje równieŊ ņrodki związane z obroną
cywilną w ramach przyznanej dotacji celowej
w wysokoņci 250zł.
W rozdziale 75421 planowane ņrodki niezbĉdne
w sytuacjach kryzysowych dla Gminy- drobne zakupy, szkolenia.
W dziale Obsługa długu publicznego planowano
ņrodki na odsetki od zaciągniĉtych i planowanych
kredytów i poŊyczek bankowych.
Dział róŊne rozliczenia obejmuje rezerwĉ budŊetu na
nieprzewidziane wydatki w wysokoņci 50 000 zł., oraz
rezerwĉ celową na zadania z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie 42 998 zł.
W dziale Oņwiata i wychowanie planowano ņrodki na
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych,
gimnazjów, klas 0, przedszkoli samorządowych, samorządowego Technikum Rolniczego, Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Placówek Oņwiatowych
oraz wydatki rzeczowe tych jednostek
Plan wydatków w dziale Oņwiata i wychowanie
obejmuje dotacjĉ celową dla Stowarzyszenia Oņwiatowego w Mstowie. Dotacja stanowi ņredni koszt
ucznia odpowiednio w szkołach podstawowych
i w klasach 0.
Wyliczenie dotacji dla Stowarzyszenia na prowadzenie
szkoły podstawowej: wydatki bieŊące w szkołach podstawowych 4 481 489 zł : 590 uczniów = 7 595,74 zł. –
roczny koszt ucznia w szkole podstawowej.
7 595,74 zł x 15 uczniów = 113 936 zł. – dotacja dla
Stowarzyszenia Oņwiatowego w Mstowie na prowadzenie Szkoły Podstawowej.
Wyliczenie dotacji dla Stowarzyszenia na prowadzenie klasy 0:
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Wydatki bieŊące w klasach 0 = 362 048 zł:165 uczniów
= 2194,23 zł – roczny koszt ucznia klasy "0",
2194,23 x 12 uczniów = 26 331 zł. – dotacja dla Stowarzyszenia Oņwiatowego w Mstowie na prowadzenie
klasy 0.
W dziale Oņwiata planowana jest równieŊ dotacja dla
Niepublicznego Przedszkola w Tymbarku dla dzieci
z terenu naszej Gminy.
Znaczącym wydatkiem związanym z funkcjonowaniem
oņwiaty w gminie jest dowoŊenie dzieci do szkół.
Zabezpieczono ņrodki na dokształcenie i doskonalenie
nauczycieli. W rozdziale pozostała działalnoņć planowano ņrodki na pokrycie kosztów Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, nagrody dla finalistów miĉdzyszkolnych konkursów i olimpiad oraz ņrodki na
fundusz socjalny nauczycieli emerytów.
W dziale Ochrona zdrowia planowano wydatki do
wysokoņci przewidywanych wpływów za zezwolenia
na sprzedaŊ napojów alkoholowych. Wydatki realizowane bĉdą według zatwierdzonego przez Radĉ Gminy programu profilaktyki zwalczania alkoholizmu
i narkomanii wņród dzieci i młodzieŊy.
Dział Opieka Społeczna - planowano wydatki zarówno
na zadania zlecone gminie ustawami jak i na zadania
własne gminy. W dziale tym planowano miĉdzy innymi: wypłatĉ zasiłków rodzinnych, usługi opiekuńcze nad chorymi w domu, pomoc w sprawieniu pogrzebu, zapomogi losowe, zakup wyprawek, koszty
leczenia wraz z zakupem leków, koszty pobytu dzieci
z rodzin ubogich na zimowiskach i koloniach letnich,
zakup opału, odzieŊy oraz ņrodków Ŋywnoņci, wypłaty
zasiłków rodzinnych, pielĉgnacyjnych, alimentacyjnych i wychowawczych. Planowano takŊe ņrodki na
doŊywianie dzieci i młodzieŊy w szkołach prowadzonych przez gminĉ. W dziale tym planowano ņrodki
związane z funkcjonowaniem Gminnego Oņrodka
Pomocy Społecznej (wynagrodzenia oraz pochodne
od wynagrodzeń pracowników, koszty delegacji słuŊbowych, szkolenia pracowników oraz inne wydatki
niezbĉdne dla funkcjonowania oņrodka.
W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowano wydatki na zadanie w zakresie
programu „Kapitał ludzki” realizowanego przez
Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej Edukacyjna
Opieka wychowawcza – planowano ņrodki na stypendia naukowe dla uczniów.
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W dziale Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska planowano koszty funkcjonowania oczyszczalni
ņcieków w Jodłowniku, które obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego,
drobne remonty, koszty energii elektrycznej, zakupy
ņrodków czystoņci i innych materiałów. Plan obejmuje takŊe płace wraz z pochodnymi sprzątaczy placów
gminnych, niezbĉdne zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie Gminy., ņrodki na utrzymanie zieleni w gminie. Znaczącym wydatkiem planowanym w tym dziale około 400 000 zł. są ņrodki planowane na wywóz odpadów komunalnych, na remonty pojemników planuje siĉ 15 000 zł.
W dziale tym planowano takŊe ņrodki na oņwietlenie
dróg i placów gminnych a takŊe konserwacjĉ urządzeń oņwietleniowych.
W zakresie wydatków majątkowych w tym dziale
planowano budowĉ oczyszczalni ņcieków wraz
z kanalizacją sanitarną. zadanie planowane jest przy
udziale ņrodków UE.
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
planowano ņrodki na pokrycie energii oraz abonamentów telefonicznych w działających na terenie
gminy wiejskich ņwietlicach.
Kwotĉ 230 000 zł. stanowi dotacja dla Gminnej Biblioteki wraz z filiami.
Planowane są równieŊ wydatki związane z działalnoņcią kulturalną – nagrody dla laureatów konkursów
(w tym coroczny konkurs palm wielkanocnych), olimpiad, zorganizowanie ņwiĉta owocobrania oraz innych imprez kulturalnych organizowanych na terenie
Gminy. Gmina Jodłownik otrzymała dofinansowanie
organizowanych imprez kulturalnych na terenie gminy ze Związku Euroregionu „Tatry.”
W dziale Kultura fizyczna i sport planowano koszty
wynajmu
boiska
sportowego
w Jodłowniku
i w Szczyrzycu do zajĉć z wychowania fizycznego dla
Szkoły i Gimnazjum w Jodłowniku i Szczyrzycu.
Planowane rozchody budŊetowe stanowią spłaty
zaciągniĉtych
w latach
poprzednich
kredytów
i poŊyczek. Planowana kwota rozchodów budŊetowych na 2011 rok wynosi 2 367 295 zł . Kwotĉ tą stanowią spłaty kredytów zaciągniĉtych w latach poprzednich.

ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW
BUDŉET NA 2011 rok /w zł./
Dz.
010
020
600
630
700
710
750
751
754
756
757

WYSZCZEGÓLNIENIE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŅNICTWO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
TURYSTYKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I SĄDOWNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

DOCHODY
14 000,00
500,00
2 465 779,00
2 164 908,00
122 100,00
0,00
87 934,00

WYDATKI
42 863,00
0,00
2 917 812,19
2 298 716,00
99 400,00
50 000,00
2 251 624,00

1 300,00

1 300,00

250,00

106 810,00

4 616 462,00

16 000,00

0,00

950 000,00
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758
801
851
852
853
854
900
921
926

RÓŉNE ROZLICZENIA
OŅWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADAIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
OGÓŁEM PLAN
NA 2011 ROK
Przychody budŊetu Gminy
planowane do zaciągniĉcia kredyty
przychody ze spłaty poŊyczek udzielonych
Wolne ņrodki w 2010 roku
Rozchody budŊetu Gminy
spłata rat zaciągniĉtych kredytów
RAZEM

Poz. 1666
11 280 097,00
264 505,00
0,00
4 136 461,00
190 451,22
0,00
2 364 792,86
362 866,00
200 000,00

92 998,00
8 776 607,00
96 000,00
4 654 060,47
190 451,22
18 531,00
6 617 083,00
890 924,79
230 000,00

28 272 406,08

30 301 180,67

4 396 069,59
3 300 000,00
0,00
1 096 069,59

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2 367 295,00

32 668 475 ,67

32 668 475 ,67

Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała
Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/28/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 28 lutego 2011 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jodłownik na 2011 rok
Dz.

Rozdz.

010
01010
600
60014
60016
60078
750
75023
630
63003

900
90001

90015
921
92109

§

NAZWA
ROLNICTWO O ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
projekt budowy wodociągu w Słupi
TRANSPORTI ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe
budowa chodnika przy drodze powiatowej
Drogi publiczne gminne
zakupy inwestycyjne - zakup rozsiewacza do pisaku i soli
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
odbudowa po powodzi dróg gminnych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy gmin
zakupy inwestycyjne
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Południowo Zachodni Szlak Cysterski
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
budowa kanalizacji i oczyszczalni ņcieków
w tym;
wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
projekt oņwietlenia ulicznego w Wilkowisku
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby

PLAN NA
2011 r.
11 163,00
11 163,00
11 163,00
2 554 340,00
464 340,00
464 340,00
40 000,00
40 000,00
2 050 000,00
2 050 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
2 298 716,00
2 298 716,00
2 298 716,00
2 278 716,00
5 811 583,00
5 799 283,00
5 799 283,00
5 731 583,35
12 300,00
12 300,00
470 000,00
470 000,00
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rozbudowa domu kultury w Jodłowniku
w tym;
wydatki na programy finansowane z udziałem ņrodków o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3
KULTURA FIZYCZNA
Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
odbudowa po powodzi boiska sportowego
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 r.

470 000,00
317 866,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
11 362 802 ,00

Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała
Załącznik nr 4
do uchwały Nr V/28/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 28 lutego 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JODŁOWNIK NA 2011 ROK
Wyszczególnienie
DOCHODY - ogółem
WYDATKI - ogółem
WYNIK - niedobór
Przychody budŊetu
Planowane kredyty i poŊyczki § 952
Inne - wolne ņrodki
Rozchody budŊetu
Spłata zaciągniĉtych kredytów § 992

KWOTA
28 272 406 ,08
30 301 180,67
-2 028 774,59
4 396 069,59
3 300 000,00
1 096 069,59
2 367 295,00
2 367 295,00
Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała
Załącznik nr 5
do uchwały Nr V/28/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 28 lutego 2011 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacjĉ zadań
okreņlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii
Dz.

Rozdz.

756
75618
851
85153

85154

NAZWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŊ alkoholu
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieŊące
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieŊące
w tym :
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:

Dochody
w zł

Wydatki
w zł

96 000

0

96 000

0

96 000
0
0

0
96000
8 000,00
8 000,00

0

8 000,00
8 000,00
88 000
88 000,00
194,00
87 806,00
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wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

39 200,00
48 606 ,00

W zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Gminnym programie zwrócono szczególną uwagĉ na zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieŊy.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała
Załącznik nr 6
do uchwały Nr V/28/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 28 lutego 2011 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami na 2011 rok.
DOCHODY
Dział
750

Rozdział

§

75011
2010
75011

75045
2010

Nazwa
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy Wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań
bieŊących z zakresu administracja rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzĉdy Wojewódzkie
wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań
bieŊących z zakresu administracja rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75045

751
75101
2010
75101

754
75414
2010
75414

wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań
bieŊących z zakresu administracja rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŉAROWA
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań
bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona cywilna

Dochody
54 924
54 754

Wydatki
54 924
0

54 754

0

0
0

54 754
54 754

0

54 754

0
170

54 754
0

170

0

0
0

170
170

0

170

0

170

1 300

1 300

1 300

0

1 300

0

0

1 300

0

1 300

0

1 300

0
250
250

1 300
250
0

250

0

0

250
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wydatki bieŊące
w tym:
wydatki jednostek budŊetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
POMOC SPOŁECZNA
Ņwiadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań
bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Ņwiadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieŊące
w tym:
ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej niektóre ņwiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajĉciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań
bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej niektóre ņwiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajĉciach w centrum integracji społecznej
Wydatki bieŊące
w tym :
wydatki jednostek budŊetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Razem

0

250

0

250

0
3 782 055

250
3 782 055

3 775 979

0

3 775 979

0

0

3 775 979

0

3 775 979

0
0

3 639 360
136 619

0
0

130 037
6 582

6 076

0

6 076

0

0

6 076

0

6 076
6 076

0
3 838 529

6 076
3 838 529

1) Informacja o dochodach odprowadzonych do budŊetu państwa z zadań zleconych
DOCHODY
Dz.

Rozdz.

§

750
75011
0970
852
85212
0970

NAZWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy wojewódzkie
Dochody budŊetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego
POMOC SPOŁECZNA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające ņwiadczenia z pomocy społecznej
Dochody budŊetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego

PLAN NA
2011 r.
310
310
310
2600
2600
2600

Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała
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Załącznik nr 7
do uchwały Nr V/28/11
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 28 lutego 2011 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Dz.

Rozdz.

801
80101

80103

80104
852
852220

85295

921
92116

§

NAZWA

OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budŊetu dla Szkoły Podstawowej
w Mstowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Oņwiatowe Pomocy Szkole
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dotacja podmiotowa z budŊetu dla Szkoły Podstawowej
w Mstowie - klasa 0 prowadzonej przez Stowarzyszenie
Oņwiatowe Pomocy Szkole
Przedszkola
dotacja celowa dla Gminy Tymbark
POMOC SPOŁECZNA
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i oņrodki interwencji kryzysowej
dotacja dla Miasta Nowy Sącz na dofinansowanie Oņrodka Interwencji Kryzysowej
Pozostała działalnoņć
dotacja celowa dla Gminy Limanowa na doŊywianie dzieci z Terenu Gminy Jodłownik
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Biblioteki
dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jodłowniku wraz z Filiami
OGÓŁEM PLAN DOTACJI

Plan na 2011rok
Dla jednostek
Dla jednostek
spoza
sektora
sektora
finansów
finansów
publicznych
publicznych
12 000
140 267
0
113 936
0

113 936

0

26 331

0

26 331

12 000
12 000
6 500

0
0
0

1 500

0

1 500

0

5 000

0

5 000

0

230 000
230 000

0
0

230 000

0

248 500

140 267

Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała
1666

1667
1667

UCHWAŁA NR VI.40.2011
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 23 lutego 2011 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Krynica-Zdrój na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 264 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z póňn. zm.),
art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póňn. zm.), art. 42 ust. 1
ustawy z dnia 28 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budŊetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 paňdziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalnoņci kulturalnej (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z póňn. zm.) – Rada Miejska
w Krynicy – Zdroju uchwala, co nastĉpuje:

§ 1. Ustala siĉ dochody budżetu na 2011 rok
w łącznej kwocie 107.040.584 zł,
w tym:
1) dochody bieżące: 62.713.953 zł,
2) dochody majątkowe: 44.326.631 zł,
- jak w tabeli Nr 1.
§ 2. 1. Ustala siĉ wydatki budżetu na 2011 rok
w łącznej kwocie 110.518.181 zł
- jak w tabeli Nr 2.
2. Wydatki budŊetu obejmują plan wydatków

bieżących na łączną kwotĉ 55.948.390 zł,
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w tym:
1) wydatki bieŊące jednostek budŊetowych w kwocie
łącznej – 43.759.537,90 zł,
z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.976.255 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – 18.783.282,90 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieŊące – 3.903.914 zł,
3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych –
7.321.309 zł,
4) wydatki na programy finansowane ze ņrodków
pochodzących z budŊetu Unii Europejskiej –
203.529,10 zł,
5) wydatki na obsługĉ długu publicznego 760.100 zł.
3. Wydatki budŊetu obejmują plan wydatków
majątkowych na łączną kwotĉ 54.569.791 zł,
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 54.569.791 zł,
w tym:
a) na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
46.372.270 zł,
z tego:
- programy finansowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej – 46.372.270 zł;
- jak w tabeli Nr 2.
§ 3. 1. RóŊnica miĉdzy dochodami i wydatkami
stanowi planowany deficyt budŊetu w kwocie
3.477.597 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) Zaciągniĉtych poŊyczek – 1.600.000 zł,
2) Wolnych ņrodków, jako nadwyŊki ņrodków pieniĉŊnych na rachunku bieŊącym budŊetu, wynikających
z rozliczeń kredytów i poŊyczek z lat ubiegłych,
w łącznej kwocie 1.877.597 zł.
2. Ustala siĉ przychody budżetu w łącznej kwocie 5.600.000 zł oraz rozchody budżetu w łącznej
kwocie 2.122.403 zł,
- jak w tabeli Nr 3.
§ 4. Tworzy siĉ rezerwĉ ogólną budŊetu
w kwocie 112.000 zł oraz rezerwĉ celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 158.000 zł.
§ 5. Dochody i wydatki budŊetu obejmują:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami,
- jak w załączniku Nr 1,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych
miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego,
- jak w załączniku Nr 2,
3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŊ napojów alkoholowych i wydatki budŊetu na realizacjĉ zadań ujĉtych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- jak w załączniku Nr 3.
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§ 6. Wydatki budŊetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku – jak
w załączniku Nr 4.
§ 7. 1. Wydatki budŊetu na 2011 rok obejmują
wydatki jednostek pomocniczych gminy na łączną
kwotĉ – 211.096 zł, w tym:
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego
2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) –
na łączną kwotĉ 211.096 zł,
- jak w załączniku Nr 5.
2. Do dokonania wydatku ze ņrodków, o których
mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod
wzglĉdem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie ksiĉgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje
pisemnie Radĉ Miejską na najbliŊszej sesji, wraz ze
wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej
akceptacji.
§ 8. Ustala siĉ wydatki majątkowe budŊetu
w wysokoņci 54.569.791 zł - jak w załączniku Nr 6.
§ 9. Udziela siĉ dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w nastĉpujących kwotach:
1) Centrum Kultury w Krynicy – Zdroju – 960.000 zł;
2) Biblioteka Publiczna Gminy Krynica – Zdrój –
770.000 zł.
§ 10. 1. UpowaŊnia siĉ Burmistrza do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budŊetu polegających na:
1) przesuniĉciach w wydatkach bieŊących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz
zwiĉkszenie zaplanowanych w rozdziale wydatków
na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku
zmniejszenia innych wydatków bieŊących,
2) zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub
zwiĉkszeniu w dziale innych wydatków bieŊących,
3) przesuniĉciach miĉdzy wydatkami bieŊącymi
i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz
zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
4) przesuniĉciach w planie wydatków majątkowych
pomiĉdzy wydatkami majątkowymi danego działu
oraz na przesuniĉciach powodujących zaplanowanie
pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
5) zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu
w obrĉbie tego samego działu nowego rozdziału
z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku
majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.
2. UpowaŊnia siĉ Burmistrza do przekazywania
kierownikom jednostek budŊetowych uprawnień do
dokonywania przeniesień w planie wydatków bieŊących:
1) w obrĉbie wydatków na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
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2) w obrĉbie wydatków związanych z realizacją zadań
statutowych tych jednostek – w granicach rozdziału
wydatków.
§ 11. 1. Ustala siĉ limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciągniĉtych kredytów i poŊyczek na pokrycie wystĉpującego w ciągu roku przejņciowego
deficytu budŊetu do kwoty 8.000.000 zł,
2) z tytułu zaciągniĉtych w 2011 r. poŊyczek
w wysokoņci 1.600.000 zł na spłatĉ wczeņniej zaciągniĉtych kredytów i poŊyczek.
2. UpowaŊnia siĉ Burmistrza Gminy KrynicaZdrój do zaciągniĉcia zobowiązań z tytułu poŊyczek
i kredytów w kwotach okreņlonych limitami z ust. 1,
z których obciąŊenia w okresie ich spłaty nie mogą
przekroczyć wielkoņci długu i kosztów obsługi długu
ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Krynica-Zdrój w czĉņci okreņlającej Wieloletnią Prognozĉ Długu.
§ 12. W zakresie wykonania budŊetu na 2011 r.
upowaŊnia siĉ Burmistrza Krynicy-Zdroju do:

Poz. 1667

1) zaciągania kredytów i poŊyczek na sfinansowanie
przejņciowego deficytu budŊetu, z których stan zadłuŊenia w trakcie roku 2011 nie moŊe przekroczyć
8.000.000 zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budŊetu czasowo
wolnych ņrodków budŊetowych na rachunkach
w innym banku niŊ bank prowadzący obsługĉ budŊetu.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmistrzowi Krynicy – Zdroju.
§ 14. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjĉcia
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzĉdu Miejskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek

Tabela Nr 1
do Uchwały BudŊetowej na 2011 rok
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Nr VI.40.2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY KRYNICA-ZDRÓJ NA 2011 ROK
DZ

NAZWA

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dochody majątkowe
w tym:
Dochody ze sprzedaŊy gruntów rolnych
LEŅNICTWO
Dochody bieżące
w tym:
Czynsz dzierŊawny za obwody łowieckie
Odsetki
Dochody majątkowe
w tym:
SprzedaŊ drewna z lasów komunalnych
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĈ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĈ
Dochody bieżące
w tym:
Opłaty za dostarczoną wodĉ
Dodatkowe usługi ņwiadczone przez ZWiK
Odsetki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Dochody bieżące
w tym:
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŊące realizowane
na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego
TURYSTYKA
Dochody majątkowe
w tym:
Ņrodki pochodzące z budŊetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6207)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

020

400

600

630

700

Kwota
w złotych
3 000 000
3 000 000
3 000 000
169 200
2 700
2 500
200
166 500
166 500
4 129 000
4 129 000
4 013 000
114 500
1 500
73 000
73 000
73 000
729 880
729 880
729 880

13 613 575
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Dochody bieżące
w tym:
Opłaty za trwały zarząd
Opłaty za uŊytkowanie nieruchomoņci
Opłaty za uŊytkowanie wieczyste nieruchomoņci
Opłaty za bezumowne korzystanie z majątku Gminy
Najem składników majątkowych
DzierŊawa składników majatkowych
Wpływy z tytułu usług za dostarczone najemcom media
Odsetki
Zwrot do budŊetu "niewygasających wydatków"
Dochody majątkowe
w tym:
Wpływy z przekształcenia uŊytkowania wieczystego w prawo własnoņci
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci nieruchomoņci
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa uŊytkowania wieczystego nieruchomoņci
Ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł
Ņrodki pochodzące z budŊetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6207)
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dochody bieżące
w tym:
Opłaty za druki
Odsetki od ņrodków umieszczanych na lokatach bankowych
Wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz promocji
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dochody bieżące
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
OBRONA NARODOWA
Dochody bieżące
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dochody bieżące
w tym:
Mandaty karne od osób fizycznych
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Dochody bieżące
w tym:
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Podatek od nieruchomoņci
Podatek rolny
Podatek leņny
Podatek od ņrodków transportowych
Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Poz. 1667
2 504 692
44 340
1 780
161 510
12 000
900 000
503 500
650 000
20 000
211 562
11 108 883
15 000
7 292 500
100 000
271 178
3 430 205

687 217
687 217
300
270 000
268 700
148 140
77
2 860
2 860
2 860
770
770
770
200 500
200 500
200 000
500
24 320 387

24 320 387
8 377 115
587 572
9 380 100
30 600
63 200
330 800
40 000
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Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty miejscowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŊ napojów alkoholowych
Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych
Opłaty za postój w strefie Deptaku
Koszty egzekucyjne
Opłaty za licencje na przewóz osób
Odsetki
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody bieżące
w tym:
Dotacje z budŊetu państwa dla gmin uzdrowiskowych
Czĉņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Czĉņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Czĉņć równowaŊąca subwencji ogólnej dla gmin
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Dochody bieżące
w tym:
Czynsze najmu lokali połoŊonych w placówkach oņwiatowych
Opłaty za wyŊywienie w Przedszkolach
Opłaty za wyŊywienie w stołówkach szkolnych
Opłata za pobyt w przedszkolu tzw. "czesne"
Zwrot przez najemców opłat za media
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŊące realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego
POMOC SPOŁECZNA
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z usług opiekuńczych
Wpływy z dobrowolnych wpłat na rzecz pobytu w Domach Pomocy Społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ własnych zadań bieŊących
gmin (związków gmin)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dochody bieżące
w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich
oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŊetu ņrodków europejskich (§ 2007)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy z opłat za korzystanie ze ņrodowiska
Wpływy z opłat za odprowadzanie ņcieków
Wpływy z odpłatnoņci za ņwiadczone przez ZWiK usługi zewnĉtrzne
Odsetki
Zwrot z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2010 r.
Zwrot do budŊetu "niewygasających wydatków"
Dochody majątkowe
w tym:

Poz. 1667
200 000
3 250 000
100 000
120 000
12 000
40 000
690 000
700 000
90 000
13 000
1 000
100 000
195 000
14 612 424
14 612 424
2 993 117
11 153 737
219 724
245 846
868 100
868 100
81 800
229 500
210 000
297 300
24 500
25 000
6 712 449,17
6 712 449,17
19 200
6 753,17
6 169 102
458 994
58 400
168 643,83
168 643,83
168 643,83

33 846 684
7 431 210
30 000
150 000
4 070 000
95 500
1 500
419 000
2 665 210
26 415 474
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Poz. 1667

Dotacje celowe w ramch programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich
oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŊetu ņrodków europejskich (§ 6207)
KULTURA FIZYCZNA
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z opłat za korzystanie z zajĉć sportowo-rekreacyjnych
Najem składników majątkowych
DzierŊawa składników majątkowych
Wpływy z opłat za korzystanie z lodowiska
Zwrot z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2010 r.
Dochody majątkowe
w tym:
Dotacje celowe w ramch programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich
oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŊetu ņrodków europejskich (§ 6207)
RAZEM

26 415 474

3 905 894
1 000 000
8 000
5 000
35 000
950 000
2 000
2 905 894
2 905 894

107 040 584,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
Tabela Nr 2
do Uchwały BudŊetowej na 2011 rok
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Nr VI.40.2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY KRYNICY-ZDRÓJ NA 2011 ROK
DZ.

ROZDZ.

010
01030

020
02001

600
60013

60014

60016

NAZWA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Izby rolnicze
Wydatki bieżące
w tym:
~ dotacje na zadania bieŊące
LEŅNICTWO
Gospodarka leņna
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:

Kwota
w złotych
1 000
1 000
1 000
1 000
153 760
153 760
153 760
152 610
58 860
93 750
1 150
4 458 886
73 000
73 000
73 000
73 000
36 295
36 295
36 295
2 029 130
1 529 130
1 526 820
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi wewnĉtrzne
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Usuwanie skutków klĉsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
DZIAŁALNOŅĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Cmentarze
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
INFORMATYKA
Pozostała działalnoņć

Poz. 1667
63 930
1 462 890
2 310
500 000
500 000
120 461
120 461
120 461
120 461
2 200 000
2 200 000
2 200 000
1 012 300
1 012 300
132 300
132 300
52 900
79 400
880 000
880 000
880 000

9 016 494
9 016 494
2 039 932
2 024 932
3 500
2 021 432
15 000
6 976 562
6 976 562
6 147 562

1 200 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
200 000
200 000
200 000
45 000
45 000
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Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy wojewódzkie
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kwalifikacja wojskowa
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:

Poz. 1667
45 000
45 000
45 000
6 736 650
377 450
377 450
377 450
370 250
7 200
133 000
133 000
28 000
28 000
105 000
5 253 540
5 201 680
5 193 680
4 364 500
829 180
8 000
51 860
51 860
560
560
560
560
917 600
917 600
917 600
10 000
907 600
54 500
54 500
17 000
17 000
30 000
7 500

2 860
2 860
2 860
2 860
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
Obrona cywilna
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Straż gminna (miejska)
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Zarządzanie kryzysowe
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnoņci budżetowych
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poz. 1667
2 860
770
770
770
770
500
270
824 840
197 920
159 080
134 080
29 420
104 660
25 000
38 840
38 840
5 000
5 000
5 000
1 000
4 000
534 920
534 920
521 920
459 920
62 000
13 000
36 000
36 000
36 000
1 500
34 500
51 000
51 000
51 000
51 000
400 000

400 000
400 000
400 000
380 000
20 000
760 100
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Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki na obsługĉ długu jednostki samorządu terytorialnego
RÓŻNE ROZLICZENIA
Czĉņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
~ dotacje na zadania bieŊące
Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ dotacje na zadania bieŊące
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ dotacje na zadania bieŊące
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gimnazja
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne

Poz. 1667
760 100
760 100
760 100
283 054
13 054
13 054
13 054
270 000
270 000
270 000
270 000
16 219 400
7 306 920
7 266 920
6 486 930
5 250 430
1 236 500
623 620
156 370
40 000
40 000
81 800
81 800
78 670
66 730
11 940
3 130
3 007 530
3 002 530
2 363 720
1 722 580
641 140
606 640
32 170
5 000
5 000
4 356 340
4 236 340
4 150 840
3 558 260
592 580
85 500
120 000
120 000
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80114

80146

80148

80195

851
85111

85153

85154

852
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Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ dotacje na zadania bieŊące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ dotacje na zadania bieŊące
POMOC SPOŁECZNA

Poz. 1667
204 460
204 460
202 960
66 160
136 800
1 500
553 560
553 560
552 060
469 960
82 100
1 500
70 200
70 200
70 200
70 200
465 780
465 780
463 130
150 430
312 700
2 650
172 810
172 810
170 450
52 780
117 670
2 360
781 570
50 000
50 000
50 000
121 570
121 570
117 570
2 000
115 570
4 000
610 000
610 000
607 000
420 200
186 800
3 000
9 997 540,90
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85202

85203

85212

85213

85214

85215

85216

85219

85220
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Domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oņrodki wsparcia
Wydatki bieżące
w tym:
~ dotacje na zadania bieŊące
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajĉciach w centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące
w tym:
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
Wydatki bieżące
w tym:
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Oņrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i oņrodki
interwencji kryzysowej
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Poz. 1667
270 000
270 000
270 000
270 000
1 717 600
417 600
417 600
1 300 000
1 300 000
5 658 447
5 658 447
260 040
254 890
5 150
5 398 407
38 115

38 115
38 115
38 115
296 000
296 000
5 000
5 000
291 000
550 000
550 000
550 000
280 000
280 000
280 000
879 786
879 786
878 986
738 450
140 536
800
1 000,90
1 000,90
1 000,90
1 000,90
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85295

853
85395

854
85401

85404

85415

85446

900
90001
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Usługi opiekuńcze i secjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Ņwietlice szkolne
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ dotacje na zadania bieŊące
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
w tym:
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:

Poz. 1667
207 930
207 930
202 730
193 830
8 900
5 200
98 662
98 662
98 662
196 029,10
196 029,10
196 029,10
196 029,10

389 540
318 200
318 200
314 630
285 990
28 640
3 570
18 900
18 900
13 870
11 340
2 530
5 000
30
50 000
50 000
50 000
2 440
2 440
2 440
2 440
48 810 934
45 123 044
6 883 810
6 843 810
3 429 110
3 414 700
40 000
38 239 234
38 239 234

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Małopolskiego Nr 204

90003

90004
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- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ochrona gleby i wód podziemnych
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat produktowych
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby
Wydatki bieżące
w tym:
~ dotacje na zadania bieŊące
Biblioteki
Wydatki bieżące
w tym:
~ dotacje na zadania bieŊące

Poz. 1667
35 714 708

285 300
285 300
285 300
43 400
241 900
601 800
571 800
569 800
54 900
514 900
2 000
30 000
30 000
10 000
10 000
10 000
10 000
1 212 000
1 060 000
1 060 000
10 000
1 050 000
152 000
152 000
30 000
30 000
30 000
30 000
1 548 790
1 548 790
1 498 790
1 258 610
240 180
50 000
1 960 000
960 000
960 000
960 000
770 000
770 000
770 000
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Poz. 1667

Pozostała działalnoņć
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
w tym:
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ dotacje na zadania bieŊące
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
RAZEM

230 000
230 000
210 000
10 000
200 000
20 000
7 267 453
3 750 000
3 750 000
3 750 000
3 630 000

3 517 453
3 517 453
2 970 453
1 088 950
1 881 503
500 000
47 000
110 518 181,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
Tabela Nr 3
do Uchwały BudŊetowej na 2011 rok
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Nr VI.40.2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRYNICA-ZDRÓJ NA 2011 ROK
NAZWA
1) Dochody ogółem
2) Wydatki ogółem
3) Wynik (deficyt)
4) Przychody budŊetu
w tym:
- pożyczki
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
5) Rozchody budŊetu w tym:
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych
- spłata zaciągniętych pożyczek

Kwota
w złotych
107 040 584,00
110 518 181,00
3 477 597
5 600 000
1 600 000
4 000 000
2 122 403
1 510 000
612 403

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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Poz. 1667
Załącznik Nr 1
do Uchwały BudŊetowej na 2011 rok
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Nr VI.40.2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK
Dz.

Rozdz.

§

750
75011
2010

75045
2010

751
75101

2010

752
75212
2010

754
75414

Treņć
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy wojewódzkie
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ
zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Kwalifikacja wojskowa
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ
zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
URZĈDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ
zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ
zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWCIWPOŻAROWA
Obrona cywilna
Dochody bieżące

Kwota w złotych
Dochody
Wydatki
148 140
148 140
147 580
147 580
147 580
147 580

147 580
147 580

560
560
560

147 580
560

560
560

2 860

560
2 860

2 860

2 860

2 860
2 860

2 860
2 860

770
770
770
770

2 860
770
770

770
770

500
500
500

500
270
500
500
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2010

852
85203
2010
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2010

85213

2010

85228
2010
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Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ
zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
POMOC SPOŁECZNA
Oņrodki wsparcia
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ
zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wydatki bieżące
w tym:
~ dotacje na zadania bieŊące
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizacjĉ
zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
~ ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre
ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajĉciach w centrum integracji społecznej
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacjĉ
zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacjĉ
zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
RAZEM

Poz. 1667
500

500
500

6 169 102
417 600
417 600
417 600

500
6 169 102
417 600

417 600

5 658 447

417 600
5 658 447

5 658 447
5 658 447

5 658 447
260 040

11 055

254 890
5 150
5 398 407
11 055

11 055
11 055

11 055
11 055

82 000
82 000
82 000

11 055
82 000

82 000
82 000

6 321 372

82 000
6 321 372
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Dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
Dz.

Rozdz.

§

750
75011
0690
852
85212

0970

Treņć
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzĉdy wojewódzkie
Wpływy z róŊnych opłat
POMOC SPOŁECZNA
Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z róŊnych dochodów
RAZEM

Dochody
w złotych
1 550
1 550
1 550
87 600
87 600

87 600
89 150

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
Załącznik Nr 2
do Uchwały BudŊetowej na 2011 rok
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Nr VI.40.2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH MIĈDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK
Dz.

Rozdz.

§

600
60013
2330

801
80104
2310

Treņć
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŊące realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
~ wydatki jednostek budŊetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŊące realizowane na podstawie porozumień (umów) miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
~ dotacje na zadania bieŊące
RAZEM

Kwota w złotych
Dochody Wydatki
73 000
73 000
73 000
73 000
73 000
73 000

73 000
73 000

25 000
25 000
25 000
25 000

73 000
25 000
25 000

25 000

98 000

25 000
98 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na
realizacjĉ zadań okreņlonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku
Dz.

Rozdz.

756

75618

851
85153

85154

Kwota w złotych
Dochody Wydatki
690 000

Treņć
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŅCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Dochody bieżące
w tym:
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŊ napojów alkoholowych
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- Prowadzenie profilaktycznej działalnoņci informacyjnej dla dzieci
i młodzieŊy
- Zwiĉkszanie dostĉpnoņci pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŊnionych od narkotyków
- Udzielanie rodzinom, w których wystĉpują problemy narkomanii,
pomocy psychospołecznej i prawnej
- Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych, słuŊących rozwiązywaniu problemów narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- Zwiĉkszanie dostĉpnoņci pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla
osób uzaleŊnionych od alkoholu
- Prowadzenie profilaktycznej działalnoņci informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególnoņci
dla dzieci i młodzieŊy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajĉć sportowych, a takŊe działań na rzecz doŊywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych
RAZEM

690 000
690 000
690 000
731 570
121 570
121 570
26 000
4 000
50 000
41 570
610 000
610 000
4 000
606 000

690 000

731 570

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
Załącznik Nr 4
do Uchwały BudŊetowej na 2011 rok
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Nr VI.40.2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzialanych z budżetu Gminy Krynica - Zdrój w 2011 roku

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych

1
600

2

3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne powiatowe

4

5

60014

dotacja celowa (inwestycyjna)

36 295
36 295
36 295

dla jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych
6

Dziennik Urzĉdowy
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754

75412

Poz. 1667

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne,
w tym na zakup sprzĉtu:

80101

* OSP Tylicz
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe

80104

Przedszkola

801

– 10771 –

35 000

35 000
dotacja celowa (inwestycyjna)
25 000
dotacja podmiotowa
25 000
dotacja podmiotowa
dotacja celowa (bieŊąca) na zadania
własne jednostki przekazane Miastu
Nowy Sącz

851
85111

OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne

85153

Zwalczanie narkomanii

dotacja celowa (inwestycyjna)
dotacja celowa (bieŊąca) na zadania
własne jednostki przekazane Powiatowi Nowosądeckiemu na podstawie porozumienia
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85203

25 000

57 000
50 000
50 000
4 000
4 000

3 000
dotacja celowa (bieŊąca) na zadania
własne jednostki przekazane Miastu
Nowy Sącz

852

3 000

POMOC SPOŁECZNA
Oņrodki wsparcia

417 600
417 600
417 600

dotacja celowa (bieŊąca)
854
85404

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

5 000
5 000
dotacja celowa (bieŊąca) na zadania
własne jednostki przekazane Miastu
Nowy Sącz

921

92109

92116

926
92605

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oņrodki kultury,
ņwietlice i kluby
~ Centrum Kultury
Biblioteki
~ Biblioteka Publiczna Gminy Krynica - Zdrój
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury
fizycznej

35 000
1 205 260
623 620
623 620
581 640
581 640

5 000

1 730 000

960 000
dotacja podmiotowa
dotacja podmiotowa

960 000
770 000
770 000
500 000
500 000

dotacja celowa (bieŊąca)
RAZEM

OGÓŁEM DOTACJE, w tym:
- dotacje przedmiotowe
- dotacje podmiotowe
- dotacje celowe, w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:
- dotacje celowe inwestycyjne:

1 853 295

500 000
2 157 860

4 011 155 zł
0 zł
2 935 260 zł
1 075 895 zł
954 600 zł
121 295 zł
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY (SOŁECTW)
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
DZ.

ROZDZ.

600
60016

60017

700
70005

754

JEDNOSTKA POMOCNICZA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŅĆ
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
z tego:
* Sołectwo Tylicz
~ remont mostku obok ňródełka
Drogi wewnĉtrzne
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
z tego:
* Sołectwo Berest
~ remont drogi nr 17 i 18
* Sołectwo Czyrna
~ remont dróg dojazdowych do pól
* Sołectwo Mochnaczka Niżna
~ remont dróg do pól
* Sołectwo Mochnaczka Wyżna
~ remont drogi nr 116
~ remont drogi nr 148
~ remont drogi nr 387
* Sołectwo Piorunka
~ remont dróg wewnĉtrznych
* Sołectwo Polany
~ remont drogi wewnĉtrznej
* Sołectwo Tylicz
~ remont dróg i czyszczenie fos
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
z tego:
* Sołectwo Mochnaczka Wyżna
~ wykonanie ogrodzenia i malowanie dachu na budynku komunalnym
* Sołectwo Muszynka
~ zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego
~ remont ogrodzenia wokół budynku komunalnego
* Sołectwo Polany
~ zakup wyposaŊenia do "Domu Ludowego"
Wydatki majątkowe
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:
* Sołectwo Tylicz
~ koncepcja budowy amfiteatru
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota
w złotych
122 461
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
120 461
120 461
120 461
15 000
15 000
17 638
17 638
26 620
26 620
24 660
11 400
10 000
3 260
6 753
6 753
15 000
15 000
14 790
14 790
43 432
43 432
29 432
29 432
5 000
5 000
17 432
15 432
2 000
7 000
7 000
14 000
14 000
14 000
14 000
16 000
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801
80104

900
90015

926
92605

– 10773 –

Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
z tego:
* Sołectwo Berest
~ remont wjazdu do garaŊu OSP
* Sołectwo Mochnaczka Niżna
~ zakup umundurowania bojowego
* Sołectwo Muszynka
~ drzwi do garaŊu OSP
* Sołectwo Tylicz
~ zakup wyposaŊenia dla OSP
OŅWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
z tego:
* Sołectwo Berest
~ urządzenie parkingu przy przedszkolu
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA
Oņwietlenie ulic, placów i dróg
Wydatki majątkowe
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:
* Sołectwo Piorunka
~ wykonanie oņwietlenia dróg gminnych
KUTLURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
z tego:
* Sołectwo Berest
~ remont boiska
~ organizacja zajĉć sportowych
~ koszenie boiska
* Sołectwo Mochnaczka Niżna
~ zakup paliwa do koszenia boiska
* Sołectwo Polany
~ organizacja zajĉć sportowych
RAZEM

Poz. 1667
16 000
16 000
16 000
4 000
4 000
4 000
4 000
5 000
5 000
3 000
3 000
3 200
3 200
3 200
3 200
3 200
3 200
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
14 003
14 003
14 003
14 003
11 580
6 800
4 000
780
500
500
1 923
1 923
211 096

Zestawienie wydatków poszczególnych sołectw:
Berest
Czyrna
Mochnaczka NiŊna
Mochnaczka WyŊna
Muszynka
Piorunka
Polany
Tylicz
RAZEM:

33 780 zł
17 638 zł
31 120 zł
29 660 zł
22 432 zł
18 753 zł
23 923 zł
33 790 zł
211 096 zł
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KRYNICA-ZDRÓJ NA 2011 ROK

Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania

600

60014
60016
60078
63003
70005

- Dokumentacja przebudowy ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju
- Zadania w zakresie drogownictwa
- Usuwanie skutków klĉsk Ŋywiołowych
- Budowa Punktu Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju
- Modernizacja budynku "Hokejowa"
- Wykup gruntów
- Renowacja Deptaku w miejscowoņci uzdrowiskowej KrynicyZdroju
- Koncepcja budowy amfiteatru w miejscowoņci Tylicz
- Odnowa miejscowoņci Muszynka
- Odnowa miejscowoņci Piorunka poprzez budowĉ Wiejskiego
Domu Kultury wraz z zakupem wyposaŊenia
- Odnowa miejscowoņci Tylicz
- Odnowa miejscowoņci Berest
- Dokumentacja budowy budynku komunalnego w Krynicy-Zdroju
- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym
- Zestawy komputerowe
- Licencja na program LEX
- Zakup samochodu dla OSP
- Zakup odsysacza spalin dla OSP
Dokumentacje przygotowawcze:
~ budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Nr 1 w Krynicy-Zdroju
~ budowy Sali gimnastycznej w Tyliczu
~ budowy Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Krynicy-Zdroju
- Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 2
- Zakup sprzĉtu RTG dla Szpitala w Krynicy-Zdroju
- Budowa budynku o funkcji ņwiatowo-społecznej na osiedlu Ňródlana
- Program wodno-ņciekowy Gminy Krynica-Zdrój
- Zakup samochodu WUKO
- Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w Krynicy-Zdrój
- Rewitalizacja Parku Słotwińskiego
- Modernizacja oņwietlenia ulicznego
- Budowa Parku Sportowo-Rekreacyjnego na osiedlu Czarny Potok
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Miejscowoņci
Piorunka
- Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Krynicy-Zdroju
Ogółem

630
700

710
750

71035
75023

754

75412

801

851
852

80101
80110
80110
80104
85111
85203

900

90001

926

90004
90015
92601

Kwota w złotych
Zakupy
Inwestycje
inwestycyjne
36 295
500 000
2 200 000
880 000
31 000
100 000
6 000 000
14 000
135 000
211 562
220 000
195 000
70 000
200 000
36 000
15 860
35 000
3 840
40 000
50 000
70 000
5 000
50 000
1 300 000
35 714 708
2 013 000
511 526
30 000
152 000
3 630 000
20 000
100 000
52 311 091

2 258 700

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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1668
1668

UCHWAŁA NR KI-413/168/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 30 marca 2011 r.
znak sprawy: KI-43-221/01/11
dotyczy ustalenia Budżetu Związku Gmin Radłów-Wierzchosławice ds. Wodociągowania w likwidacji
z siedzibą w Niwce na 2011 rok
Kolegium Izby, działając na podstawie art. 11
ust. 2 i art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 paňdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577; z póňn. zm.) oraz
art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.
1240 z póňn. zm.) w związku z art. 42 ust. 3 ustawy
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją
ustawy budŊetowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 238,
poz. 1578),

§3

ustala
budżet Związku Gmin Radłów-Wierzchosławice
ds. Wodociągowania w likwidacji z siedzibą w Niwce
na 2011 rok, jak nastĉpuje:
§1
1.

Ustala siĉ dochody budŊetu Związku na 2011 rok
w łącznej kwocie 60.000 zł,
w tym:
Dział 750 - Administracja publiczna
60.000 zł
Rozdział 75095- Pozostała działalnoņć 60.000 zł
w tym: dochody bieŊące
60.000 zł
w tym: § 2900- Wpływy z wpłat gmin i powiatów
na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieŊących
60.000 zł
w tym wpłaty:
Gmina Radłów- 30.000 zł
Gmina Wierzchosławice- 30.000 zł
§2

1.

Ustala siĉ wydatki budŊetu Związku na 2011 rok
w łącznej kwocie 60.000 zł,
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75095 – Pozostała działalnoņć
w tym: wydatki bieŊące
wydatki jednostek budŊetowych 59.900 zł
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Dział 758 – RóŊne rozliczenia
100 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
100 zł
w tym: wydatki bieŊące
100 zł
wydatki jednostek budŊetowych
100 zł
w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
100 zł
- rezerwa ogólna
100 zł

59.900 zł
59.900 zł
59.900 zł

59.900 zł

Tworzy siĉ rezerwĉ ogólną budŊetu Związku
w kwocie 100 zł.
§4
Uchwała podlega wykonaniu przez organ
wykonawczy Związku Gmin Radłów-Wierzchosławice
ds. Wodociągowania w likwidacji z siedzibą w Niwce.
§5
Niniejsza uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wchodzi w Ŋycie z dniem podjĉcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku
i podlega ogłoszeniu na zasadach przewidzianych dla
uchwał budŊetowych.
Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot
UZASADNIENIE
Wobec wygaņniĉcia z dniem 12 listopada
2010 r. mandatu dotychczasowego Komisarza Rządowego ustanowionego dla Związku Gmin Radłów Wierzchosławice ds. Wodociągowania w likwidacji
z siedzibą w Niwce i brakiem powołania nowego komisarza, nie został opracowany budŊet Związku na
2011 rok.
W związku z powyŊszym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w myņl postanowień art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, w związku z art. 42 ust. 3
ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych
z realizacją ustawy budŊetowej, zobligowane jest do
ustalenia budŊetu dla tegoŊ Związku na 2011 rok,
w terminie do 31 marca 2011 roku, w zakresie zadań
własnych.
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Z uwagi na brak aktualnej wiedzy na temat
gospodarki finansowej Związku, bĉdącej nastĉpstwem nie przedłoŊenia do tutejszej Izby w ustawowym terminie sprawozdawczoņci budŊetowej Związku za grudzień 2010 roku oraz za IV kwartał 2010 roku,
w dniu 11 marca bieŊącego roku, na podstawie
art. 88, w związku z art. 73a ustawy o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.), wystosowane zostało
pismo do organów wykonawczych Gmin – członków
Związku, z proņbą o przedłoŊenie w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Krakowie- Zespole Zamiejscowym
w Tarnowie, uwierzytelnionych kserokopii korespondencji powyŊszych organów prowadzonej z Wojewodą Małopolskim w sprawie poprawnego sposobu
zakończenia likwidacji Związku.
PowyŊsze czynnoņci Izby miały na celu pozyskanie niezbĉdnych informacji o aktualnym stanie
zobowiązań Związku, umoŊliwiających uruchomienie
działań zmierzających do ustalenia przez Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie budŊetu
Związku na 2011 rok.
W dniach 15 i 18 marca 2011 roku dorĉczono
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w KrakowieZespołu Zamiejscowego w Tarnowie niezbĉdne dokumenty, z których wynika, iŊ stan zobowiązań Związku opiewa na kwotĉ ok. 60.000 zł. Zarówno władze
Gminy Wierzchosławice jak i Gminy Radłów wyraziły
gotowoņć pokrycia pozostałych do spłacenia zobowiązań Związku ( tj. wynagrodzenia komisarza rządowego i głównego ksiĉgowego za okres od czerwca
do listopada 2010 roku oraz zasądzonego na rzecz
komisarza rządowego dodatkowego rocznego wyna-
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grodzenia, cyt. „trzynastki” za 2008 i 2009 rok),
w czĉņciach równych tj. po 30.000 zł. Ponadto, władze
Gmin- członków Związku jednomyņlnie zaakceptowały proponowany przez byłego Komisarza Rządowego
Związku podział majątku Związku, którego sposób
został omówiony na spotkaniu mediacyjnym w dniu
13 stycznia 2011 roku.
W związku z powyŊszym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w ustalonym
w sentencji uchwały budŊecie Związku okreņliło dochody i wydatki w wysokoņci umoŊliwiającej sfinansowanie kosztów administracyjnych procedury likwidacji Związku.
Reasumując, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, po przeprowadzeniu analizy przedłoŊonych dokumentów, postanowiło jak
w sentencji niniejszej uchwały.
POUCZENIE
Na niniejszą uchwałĉ przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargĉ tĉ naleŊy wnieņć w terminie 30 dni od
daty otrzymania niniejszej uchwały, przy czym naleŊy
to uczynić za poņrednictwem Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej naleŊy 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 nastĉpnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie bĉdzie uwzglĉdnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzĉdu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzĉdu 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 Urzĉdowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzĉdu 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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