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UCHWAŁA NR V/11/2011
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Czorsztyn 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. z dnia 24 września 2009
r. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów
budżetu na rok 2011 w wysokości 24 042 348 zł, z tego:
a) dochody bieżące w wysokości: 19 186 076 zł
b) dochody majątkowe w wysokości: 4 856 272 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą
Nr 1.

§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok
2011 w wysokości 25 415 424 zł, z tego
a) wydatki bieżące w wysokości 17 677 453 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 7 737 971zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących
na łączną kwotę 17 677 453 zł, z tego:
1) Wydatki jednostek budżetowych 11 799 239 zł
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone 8 485 311 zł
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 313 928 zł
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2) dotacje na zadania bieżące 985 000 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 197 793 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie
995 421 zł
5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Gminę Czorsztyn przypadających do spłaty w roku 2011 241 600 zł
6) wydatki na obsługę długu publicznego 458 400 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 737 971 zł w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 7 737 971 zł z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach
publicznych 1 813 978 zł
§ 3.
1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 1373 076 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów.
2) Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 000 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów
budżetu w wysokości 1 626 924 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3.
§ 4. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciągniętych w roku 2011 kredytów i pożyczek w wysokości 3 000 000 zł, z czego :
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości; 1 373 076 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości;
1 626 924 zł,
§ 5.
1) Tworzy się
a) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 50 000 zł
b) rezerwę celową na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000 zł
§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych gminie, zgodnie z załączoną do
niniejszej uchwały tabelą Nr 4.
2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie
z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 5.
3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze
środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 6.
§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane
kwoty dotacji udzielone w roku 2011, zgodnie załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.
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§ 8.

1) Wydatki budżetu na 2011 r. obejmują zadania jednostek
pomocniczych gminy na łączną kwotę 130 507 zł.
Ustalone na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
20.02.2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52,
poz. 420) zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały
tabelą Nr 7.
2) Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa
w ust. 1, wymagana jest akceptacja wydatku pod
względem merytorycznym, w drodze podpisu
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub jego zastępcy, składanego na
dowodzie księgowym.
§ 9. Wykaz zadań inwestycyjnych budżetu Gminy
Czorsztyn na rok 2011 określa załączona do niniejszej
uchwały tabela Nr 8.
§ 10. Ustala się zakres dotacji przedmiotowych dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach na:
a) dopłatę do 1m3 wody w wysokości 1,20 zł,
b) dopłatę do 1 tony odpadów stałych w wysokości
190 zł,
c) utrzymanie zieleni przy stawce 1,75 zł za 1m² powierzchni.
§ 11.
1) Przyjmuje się plan przychodów i wydatków Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Maniowach zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2) Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Maniowach w łącznej kwocie
795 763 zł, która obejmuje
a) dotację przedmiotową w kwocie 345 000 zł
z tytułu dopłaty do:
- kosztów dostarczania wody w kwocie 120 000 zł
- wywozu odpadów stałych w kwocie 190 000 zł
- utrzymania zieleni w kwocie 35 000 zł
b) dotację inwestycyjną w kwocie 1 148 019 zł
z przeznaczeniem na modernizację elementów
systemu dystrybucji wody w miejscowościach
Sromowce Wyżne i Kluszkowce.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Czorsztyn do:
dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych innych niż określone w art. 257 pkt 3 ustawy o finansach
publicznych w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej, z wyłączeniem zmian
kwot wydatków objętych załącznikiem wieloletnich
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2011-2020.
§ 13. W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok
upoważnia się Wójta Gminy do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia
w trakcie roku nie może przekroczyć 600 000 zł.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czorsztyn.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. i podlega
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ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Rafał Jandura
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 26 stycznia 2011 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CZORSZTYN W ROKU 2011

Dział Rozdział
400
40002
600
60014
754
75412

852
85295

801

Nazwa
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Maniowach
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe dla Powiatu
Nowotarskiego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
OSP Huba
OSP Maniowy
OSP Mizerna
OSP Kluszkowce
OSP Czorsztyn
OSP Sromowce Wyżne
OSP Sromowce Niżne
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Bank Żywności w Krakowie

Oświata i wychowanie
80113 Dowożenie uczniów do szkół

900
90003
90004

921
92109

92116
926
92605

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
dla Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach
Biblioteki dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kluszkowcach
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
Razem dotacje

Dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
1 268 019,-

Rodzaj dotacji
z budżetu

Dotacja przedmiotowa
Dotacja na inwestycje
Dotacja (celowa
pomoc finansowa)

Dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

120 000, 1 148 019,225 000,225 000,50 000,-

Dotacja celowa (bieżąca)
na zadania JST zlecone innym
podmiotom

50 000,6 000,17 000,9 000,4 500,4 500,5 000,4 000,1 000
1 000

Dotacja celowa (bieżąca)
na zadania JST zlecone innym
podmiotom

20 000,20 000,-

Dotacja celowa (bieżąca)
na zadania JST zlecone innym
podmiotom
225 000,Dotacja przedmiotowa

190 000,-

Dotacja przedmiotowa

35 000,-

Dotacja podmiotowa

480 000,320 000,-

Dotacja podmiotowa

160 000,80 000,80 000,-

Dotacje celowe (bieżące)
na zadania JST zlecone innym
podmiotom
2 198 019,-

151 000,-

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Rafał Jandura

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 343

– 20184 –

Poz. 2847
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 26 stycznia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MANIOWACH NA 2011 ROK
1. PRZYCHODY
Dział
400

Rozdział
40002

900
90003

90004

Nazwa
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Dostarczanie wody
1. Dotacja z budżetu Gminy (§ 2650)
2. Dotacja z budżetu gminy na zadania inwestycyjne
3. Wpływy z usług
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Oczyszczanie miast i wsi
Dotacja z budżetu Gminy (§ 2650)
Wpływy z usług
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Dotacja z budżetu Gminy (§ 2650)
Wpływy z usług
Razem
Stan środków na początek roku
Ogółem

Plan w zł
1 561 111,1 561 111,111 111,1 148 019,301 981,
623 333,-

Nazwa
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Dostarczanie wody
1. Wydatki bieżące
w tym:
1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2. Pozostałe wydatki
2. Wydatki majątkowe
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące
w tym:
1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2. Pozostałe wydatki
Utrzymanie zieleni
1. Wydatki bieżące
w tym
1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2. Pozostałe wydatki
Razem
Stan środków obrotowych na koniec roku
Razem

Plan w zł
1 561 111,1 561 111,413 092,-

555 926,175 926,380 000,67 407,32 407,35 000,2 184 444,50 000,2 234 444,-

2. KOSZTY
Dział
400

Rozdział
40002
w tym:

900
90003
w tym:

90004
w tym

233 500,179 592,1 148 019,623 333,555 926,555 926,321 800,234 126,67 407,67 407,45 900,21 507,2 184 444,50 000,2 234 444,-

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Rafał Jandura
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Tabela Nr 1
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 26 stycznia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH NA ROK 2011
Dział
010

020

400

600

630

700

Nazwa - Treść

w tym
w tym
dochody dochody
bieżące majątkowe
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500

Kwota

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
dochody bieżące, w tym
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
LEŚNICTWO
80 200
dochody bieżące, w tym
80 200
wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)
80 000
pozostałe odsetki (§ 0920)
200
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
697 256
I WODĘ
dochody majątkowe, w tym
697 256
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ697 256
ków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 6207)
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
3 226 777
dochody bieżące, w tym
44 000
wpływy z różnych opłat (§ 0690)
44 000
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym
2 825 000
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin,
25 000
powiatów, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (§ 6290)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 2 800 000
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym
357 777
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ357 777
ków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 6207)
TURYSTYKA
215 080
dochody majątkowe, w tym
215 080
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym
215 080
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ192 440
ków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 6207)
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ22 640
ków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 6209)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
642 000
dochody bieżące, w tym
242 000
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieru100 000
chomości (§ 0470)
140 000
dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
pozostałe odsetki (§ 0920)
2 000
dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku
400 000

80 200
80 200
80 000
200
697 256
697 256
697 256

44 000
44 000
44 000

3 182 777

2 825 000
25 000

2 800 000
357 777
357 777

215 080
215 080
215 080
192 440

22 640

242 000
242 000
100 000

400 000

140 000

2 000
400 000
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wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
dochody bieżące, w tym
wpływy z różnych opłat (§ 0690)
wpływy z usług (§ 0830)
pozostałe odsetki (§ 0920)
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
środki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
w tym:
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 2007)
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 2009)
dochody majątkowe, w tym
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 6207)
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
dochody bieżące, w tym
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
OBRONA NARODOWA
dochody bieżące, w tym
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
dochody bieżące, w tym
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
dochody bieżące, w tym
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010
podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)
podatek od nieruchomości (§ 0310)
podatek rolny (§ 0320)
podatek leśny (§ 0330)
podatek od środków transportowych (§ 0340)
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej (§ 0350)
podatek od spadków i darowizn (§ 0360)
wpływ z opłaty skarbowej (§ 0410)
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)
wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

Poz. 2847
400 000

400 000

740 578
379 419
10 000
2 000
5 000
2 000
82 481

379 419
379 419
10 000
2 000
5 000
2 000
82 481

277 938

277 938

252 884

252 884

25 054

25 054

361 159
361 159
361 159

361 159
361 159
361 159

1 160

1 160

1 160
1 160

1 160
1 160

770
770
770

770
770
770

250
250
250

250
250
250

5 089 721 5 089 721

5 089 721 5 089 721
1 863 421 1 863 421
50 000
50 000
2 471 300 2 471 300
80 000
80 000
40 000
40 000
155 000
155 000
5 000
5 000
10 000
50 000
5 000
5 000
140 000

361 159

10 000
50 000
5 000
5 000
140 000
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podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
170 000
170 000
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
20 000
20 000
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
25 000
25 000
(§ 2680)
RÓŻNE ROZLICZENIA
9 995 698 9 995 698
dochody bieżące, w tym
9 995 698 9 995 698
subwencje ogólne z budżetu państwa
9 995 698 9 995 698
część oświatowa (§ 2920)
6 424 558 6 424 558
część wyrównawcza (§ 2920)
3 203 737 3 203 737
część równoważąca (§ 2920)
367 403
367 403
OŚWIATA I WYCHOWANIE
477 445
477 445
dochody bieżące, w tym
477 445
477 445
wpływy z usług ( § 0830)
160 000
160 000
pozostałe odsetki (§ 0920)
600
600
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
900
900
dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ315 945
315 945
ków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 2007)
POMOC SPOŁECZNA
2 715 394 2 715 394
dochody bieżące, w tym
2 715 394 2 715 394
pozostałe odsetki (§ 0920)
40
40
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
8 800
8 800
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżą- 2 572 385 2 572 385
cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
129 169
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
129 169
zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
5 000
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
5 000
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami (§ 2360)
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
137 519
137 519
dochody bieżące, w tym
137 519
137 519
pozostałe odsetki (§ 0920)
200
200
dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ135 675
135 675
ków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ1 644
1 644
ków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 2009)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
21 000
21 000
dochody bieżące, w tym
21 000
21 000
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
1 000
1 000
organizacyjnych (§ 0580)
wpływy z różnych opłat (§ 0690)
20 000
20 000
Razem
24 042 348 19 186 076
dochody bieżące
19 186 076
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza731 202
cję zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
dochody majątkowe

Poz. 2847

4 856 272

4 856 272
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Poz. 2847

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

1 631 272

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Rafał Jandura
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 26 stycznia 2011 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH NA ROK 2011
Dział Rozdz.
Nazwa - Treść
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01030 Izby rolnicze
wydatki bieżące
2) Dotacje na zadania bieżące (wpłaty do Izby Rolniczej)
020
LEŚNICTWO
02001 Gospodarka leśna
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
40002 Dostarczanie wody
wydatki bieżące
2) dotacje na zadania bieżące
wydatki majątkowe
2) dotacje na zadania majątkowe
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014 Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe
2) dotacje na zadania majątkowe
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
60016 Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatki majątkowe
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
60017 Drogi wewnętrzne
wydatki bieżące
1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
60095 Pozostała działalność
wydatki majątkowe
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Ogółem
2 000
2 000
2 000
2 000
120 000
120 000
120 000
119 000
108 000
11 000
1 000
1 268 019

Bieżące
2 000
2 000
2 000
2 000
120 000
120 000
120 000
119 000
108 000
11 000
1 000
120 000

120 000
120 000
120 000
1 148 019
1 148 019
1 148 019
1 148 019

120 000
120 000
120 000

6 231 000
225 000
225 000
225 000
225 000
5 951 000
350 000
350 000
350 000
5 601 000
5 601 000
14 000
14 000
14 000
14 000
41 000
41 000
41 000
41 000

364 000

Majątkowe
0

0

1 148 019

1 148 019
1 148 019
1 148 019
1 148 019

350 000
350 000
350 000
350 000

5 867 000
225 000
225 000
225 000
225 000
5 601 000

5 601 000
5 601 000
14 000
14 000
14 000
14 000
41 000
41 000
41 000
41 000
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TURYSTYKA
63095 Pozostała działalność
wydatki majątkowe
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych
wydatki majątkowe
1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
75045 Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych

Poz. 2847
228 800
228 800
228 800
228 800
228 000

0

300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
130 000
100 000
100 000
100 000
100 000
30 000
30 000
30 000
30 000
2 834 213
82 181
82 181
82 181
79 181
3 000
50 000
50 000
50 000
2 349 232
2 023 073
1 765 469
1 380 000
385 469
1 000
256 604

300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
130 000
100 000
100 000
100 000
100 000
30 000
30 000
30 000
30 000
2 508 054
82 181
82 181
82 181
79 181
3 000
50 000
50 000
50 000
2 023 073
2 023 073
1 765 469
1 380 000
385 469
1 000
256 604

326 159
326 159
326 159
300
300
300
300
60 000
60 000
60 000
60 000
292 500
292 500
85 000
207 500

228 800
228 800
228 800
228 800
228 000

0

326 159

326 159

326 159
326 159
326 159
300
300
300
300
60 000
60 000
60 000
60 000
292 500
292 500
85 000
207 500

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 343
751
75101

752
75212

754
75412

75414

75421

756

75647

757
75702

75704

758
75818

75860

801
80101
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URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) Dotacje na zadania bieżące
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Obrona cywilna
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zarządzanie kryzysowe
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
6) Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Euroregiony
wydatki bieżące
2) Dotacje na zadania bieżące( składka do Euroregionu Tatry)
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

Poz. 2847
1 160

1 160

1 160

1 160

1 160
1 160
1 160
770
770
770
770
770
200 250

1 160
1 160
1 160
770
770
770
770
770
200 250

190 000
190 000
130 000
33 000
97 000
50 000
10 000
250
250
250
250
10 000
10 000
10 000
10 000
20 000

190 000
190 000
130 000
33 000
97 000
50 000
10 000
250
250
250
250
10 000
10 000
10 000
10 000
20 000

20 000

20 000

20 000
20 000
20 000
700 000
458 400

20 000
20 000
20 000
700 000
458 400

458 400
458 400
241 600

458 400
458 400
241 600

241 600

241 600

157 000
150 000
150 000
150 000
150 000
7 000
7 000
7 000
8 460 310
4 468 000
4 468 000
4 243 600

157 000
150 000
150 000
150 000
150 000
7 000
7 000
7 000
8 460 310
4 468 000
4 468 000
4 243 600

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 343

80103

80104

80110

80113

80114

80146

80148

851
85153

85154

– 20191 –

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkola
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach
publicznych
Gimnazja
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) Dotacje na zadania bieżące
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Stołówki szkolne i przedszkolne
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Poz. 2847
3 742 000
501 600
224 400
352 000
352 000
328 000
312 000
16 000
24 000
702 100
702 100
316 050
275 980
40 070
14 350
371 700

3 742 000
501 600
224 400
352 000
352 000
328 000
312 000
16 000
24 000
702 100
702 100
316 050
275 980
40 070
14 350
371 700

2 382 000
2 382 000
2 262 000
1 862 000
400 000
120 000
218 000
218 000
198 000
26 000
172 000
20 000
210 000
210 000
209 500
189 500
20 000
500
43 900
43 900
43 900
43 900
84 310
84 310
84 310
42 010
42 300
240 000
5 000
5 000
5 000
3 000
2 000
235 000
100 000
100 000
20 000
80 000

2 382 000
2 382 000
2 262 000
1 862 000
400 000
120 000
218 000
218 000
198 000
26 000
172 000
20 000
210 000
210 000
209 500
189 500
20 000
500
43 900
43 900
43 900
43 900
84 310
84 310
84 310
42 010
42 300
105 000
5 000
5 000
5 000
3 000
2 000
100 000
100 000
100 000
20 000
80 000

135 000
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852
85201

85202

85212

85213

85214

85215

85216

85219

85228

85295

853
85395
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wydatki majątkowe
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo wychowawcze
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Domy pomocy społecznej
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieżące
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
wydatki bieżące
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Pozostała działalność
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) Dotacje na zadania bieżące
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
wydatki bieżące

Poz. 2847
135 000
135 000
70 000

135 000
135 000
70 000

3 070 285
12 000
12 000
12 000
11 000
1 000
24 948
24 948
24 948
24 948
2 571 091

3 070 285
12 000
12 000
12 000
11 000
1 000
24 948
24 948
24 948
24 948
2 571 091

2 571 091
105 000
90 000
15 000
2 466 091
6 794

2 571 091
105 000
90 000
15 000
2 466 091
6 794

6 794
6 794
6 794
49 000

6 794
6 794
6 794
49 000

49 000
49 000
12 300
12 300
12 300
65 000
65 000
65 000
240 000
240 000
239 400
217 880
21 520
600
21 600
21 600
21 600
21 600
67 552
67 552
3 000
3 000
1 000
63 552
159 617
159 617
159 617

49 000
49 000
12 300
12 300
12 300
65 000
65 000
65 000
240 000
240 000
239 400
217 880
21 520
600
21 600
21 600
21 600
21 600
67 552
67 552
3 000
3 000
1 000
63 552
159 617
159 617
159 617
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854
85415

900
90001

90002

90003

90004

90015

921
92109

92116

926
92601

92605

92695
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4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach
publicznych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieżące
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gospodarka odpadami
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące
2) Dotacje na zadania bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieżące
2) Dotacje na zadania bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatki majątkowe
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARDOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące
2) Dotacje na zadania bieżące
Biblioteki
wydatki bieżące
2) Dotacje na zadania bieżące
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zadania w zakresie kultury fizycznej
wydatki bieżące
2) Dotacje na zadania bieżące
Pozostała działalność
wydatki bieżące
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem
w tym
A . Wydatki bieżące
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dotacje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na poręczenia i gwarancje

Poz. 2847
159 617

159 617

1 000
1 000
1 000
1 000
646 000
160 000
160 000
160 000
160 000
21 000
21 000
21 000
21 000
190 000
190 000
190 000
35 000
35 000
35 000
240 000
207 007
207 007
207 007
32 993
32 993
480 000
320 000
320 000
320 000
160 000
160 000
160 000
165 000
75 000
75 000
75 000
51 000
24 000
80 000
80 000
80 000
10 000
10 000
10 000
25 415 424

1 000
1 000
1 000
1 000
613 007
160 000
160 000
160 000
160 000
21 000
21 000
21 000
21 000
190 000
190 000
190 000
35 000
35 000
35 000
207 007
207 007
207 007
207 007

480 000
320 000
320 000
320 000
160 000
160 000
160 000
165 000
75 000
75 000
75 000
51 000
24 000
80 000
80 000
80 000
10 000
10 000
10 000
17 677 453

17 677 453
11 799 239
8 485 311
3 313 928
995 421

17 677 453
11 799 239
8 485 311
3 313 928
995 421

985 000
3 197 793
241 600

985 000
3 197 793
241 600

32 993

32 993

32 993
32 993

7 737 971
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wydatki na obsługę długu
łącznie rezerwy budżetu
B. Wydatki majątkowe
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych

Poz. 2847
458 400
150 000
7 737 971
1 813 978

458 400
150 000
7 737 971
1 813 978

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Rafał Jandura
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 26 stycznia 2011 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN ZWIĄZNAYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYZKI BUDZETOWEJ LUB WOLNYCH ŚRODKÓW WYNIKAJACYCH
Z ROZLICZEN Z LAT UBIEGŁYCH NA ROK 2011
1.
2.
3.
4.

5.
-

Dochody ogółem:
Wydatki ogółem:
Wynik deficyt:
Przychody budżetu
z czego:
zaciągane pożyczki i kredyty na rynku krajowym (§ 952)
Rozchody budżetu
z czego:
spłata rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)
spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)
wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym (§ 971)

24 042 348,25 415 424,1 373 076,3 000 000,-

1 626 924,799 897,327 027,500 000,-

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Rafał Jandura
Tabela Nr 4
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 26 stycznia 2011 r.
1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2011 NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI
Dział Rozdział
750
75011

§

Nazwa
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urząd Wojewódzki
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
wydatki bieżące
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
75045
Kwalifikacja wojskowa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
wydatki bieżące
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dochody
82 481,82 181,-

Wydatki
82 481,82 181,-

82 181,82 181,-

300,-

82 181,79 181,3 000,300,-

300,300,300,300,-
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URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
wydatki bieżące
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
OBRONA NARODOWA
75212
Pozostałe wydatki obronne
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
wydatki bieżące
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
POMOC SPOŁECZNA
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
wydatki bieżące
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

752

852

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
wydatki bieżące
w tym:
wydatki bieżące jednostek
budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem

1 160,-

1 160,-

1 160,-

1 160,-

1 160,1 160,-

770,770,-

1 160,1 160,770,770,-

770,770,-

2 572 385,-

770,770,2 572 385,-

2 571 091,-

2 571 091,-

2 571 091,2 571 091,105 000,15 000,90 000,2 466 091,-

1 294,-

1 294,-

1 294,1 294,1 294,-

2 656 796,-

1 294,2 656 796,-

2. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
Dział
750

Rozdział

§

75011
§ 0690
852
85212
§ 0980

Nazwa
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
wpływy z różnych opłat
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Razem

Plan
155,155,155,6 900,6 900,6 900,7 055,-

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Rafał Jandura
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Tabela Nr 5
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 26 stycznia 2011 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
BUDŻETU 2011 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Lp.

Wyszczególnienie

Dział Rozdział

1.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANEZ ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw:
Dochody bieżące: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu
2. OCHRONA ZDROWIA
851
2.1. Zwalczanie narkomanii
Organizacja szkoleń nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, służby
zdrowia oraz rodziców z zakresu tematyki przeciwdziałania narkomanii
Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Organizowanie wykładów, szkoleń, warsztatów lub innych form prezentacji problematyki uzależnień (np. spektakle teatralne, występy)
Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych
2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85154
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu
Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Udostępnienie możliwości do prowadzenia zdrowotnego stylu życia,
tworzenie i doposażenie miejsc do zabawy, rekreacji i wypoczynku bez
alkoholu na terenie Gminy Czorsztyn (place zabaw, miejsca do uprawiania sportu oraz tereny rekreacyjne)

75618

Dochody Wydatki
w zł
w zł
140 000,-

140 000,140 000,240 000,5 000,700,-

85153

2 500,1 300,500,235 000,13 000,21 000,-

62 000,-

4 000,135 000,-

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Rafał Jandura
Tabela Nr 6
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 26 stycznia 2011 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Dochody
wpływy z opłat ( opłaty za korzystanie ze środowiska)
Wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie
drzew i krzewów
2.
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi
Wydatki bieżą
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

Dział Rozdział § Dochody Wydatki
900 90019
0690 18 000,900

90019

900

90002

0690
580

2 000,1 000,21 000,21 000,-
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- wydatki związane z realizacją zadań statutowych usuwanie pokryć dachowych z eternitu
Razem

21 000,21 000,- 21 000,-

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn Rafał Jandura
Tabela Nr 7
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 26 stycznia 2011 r.
WYKAZ ZADAŃ (PRZEDSIĘWZIĘĆ) REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
SOŁECKIEGO WYDZIELONYCH NA PODSTAWIE ART. 2 ust. 1 USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM
1. Sołectwo Huba
Lp.
1.

Dział
600

Rozdział
60016

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacja zadań statutowych
Remont dróg gminnych
Razem

Kwota w zł
7 311,7 311,-

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacja zadań statutowych
Remont dróg gminnych
Razem

Kwota w zł
17 934,17 934,-

7 311,7 311,7 311,7 311,-

2. Sołectwo Mizerna
Lp.
1.

Dział
600

Rozdział
60016

17 934,17 934,17 934,17 934,-

3. Sołectwo Sromowce Niżne
Lp.
1.

Dział
600

Rozdział
60016

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacja zadań statutowych
Remont dróg gminnych ul. Nadwodnia i ul. Pod Brzegami
Razem

Kwota w zł
22 993,22 993,22 993,22 993,22 993,22 993,-

4. Sołectwo Sromowce Wyżne
Lp.
1.

Dział
900

Rozdział
90015

Nazwa
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
wydatki majątkowe
Wykonanie oświetlenia na ul. Flisaków
Razem

Kwota w zł
22 993,22 993,22 993,22 993,22 993,-

5. Sołectwo Maniowy
Lp.
1.

Dział
600

Rozdział
60016

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacja zadań statutowych
Remont dróg gminnych
Razem

Kwota w zł
22 933,22 993,22 993,22 993,22 993,22 993,-
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6. Sołectwo Kluszkowce
Lp.
1.

Dział
600

Rozdział
60016

2.

900
90015

3.

921
92195

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacja zadań statutowych
Remont dróg gminnych i chodników
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
wydatki majątkowe
Uzupełnienie oświetlenia
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacja zadań statutowych
Dokończenie robót budowlanych przy amfiteatrze
Razem

Kwota w zł
10 000,10 000,-

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacja zadań statutowych
Remont dróg gminnych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacja zadań statutowych
Konserwacja oświetlenia ulicznego
Razem

Kwota w zł
10 000,10 000,-

10 000,10 000,10 000,10 000,10 000,10 000,10 000,2 993,2 993,2 993,2 993,2 993,22 993,-

7. Sołectwo Czorsztyn
Lp.
1

Dział
600

Rozdział
60016

2.

900
90015

10 000,10 000,10 000,3 290,3 290,3 290,3 290,3 290,13 290,-

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Rafał Jandura
Tabela Nr 8
do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 26 stycznia 2011 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻET GMINY CZORSZTYN NA 2011 ROK.
Dział Rozdział
400
40002

600
60014

60016

Nazwa
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ
Dostarczanie wody
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
zadanie pn."Modernizacja elementów systemu dystrybucji wody w miejscowościach Sromowce Wyżne i Kluszkowce"
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
zadanie pn."Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych"
Drogi publiczne gminne
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

Kwota
1 148 019
1 148 019
1 148 019
5 867 000
225 000
225 000
5 601 000
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60095

630
63095

750
75023

851
85154

900
90015
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zadanie pn."Udrożnienie systemu komunikacyjnego poprzez modernizację głównego szlaku-pieszo jezdnego łączącego miejscowości Kluszkowce-MizernaManiowy etap II".
Pozostała działalność
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
zadanie pn."Ścieżka przyrodniczo – leśna "Modrzewie" w Kluszkowcach" w ramach
MRPO na lata 2007-2013
TURYSTYKA
Pozostała działalność
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
zadanie pn."Ścieżka rowerowo-piesza wokół Tatr "Pienińska Pętla" - opracowanie
dokumentacji technicznej" realizacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita-Polska -Republika Słowacka 2007-2013
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
zadanie pn."Innowacyjny Czorsztyn - utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia
e-Usług" w ramach MRPO na lata 2007-2013
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
1. zadanie pn. "Modernizacja parku Dolinka Micholowska" - budowa placu zabaw
w miejscowości Maniowach"
2. zadanie pn."Budowa placu zabaw w Sromowcach Wyżnych"
3. zadanie pn."Budowa placu zabaw w Sromowcach Niżnych"
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Oświetlenia ulic, placów i dróg
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kluszkowce
wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Flisaków w miejscowości Sromowce Wyżne
Razem

5 601 000

41 000
41 000
228 800
228 800
228 800

326 159
326 159
326 159

135 000
135 000
70 000
35 000
30 000
32 993
32 993
10 000
22 993
7 737 971

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Rafał Jandura
2847

2848
2848

UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr IV/17/11
RADY GMINY LASKOWA na rok 2011
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1,
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, 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 późn. zm.)
- Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:
Dział Rozdział Paragraf
1
2
3
020

02001

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2011 w wysokości
26.594.143,64 zł., w tym:
1) dochody bieżące: 21.400.468,64 zł.;
2) dochody majątkowe: 5.193.675,00 zł.;
- jak poniżej:

Treść
4
bieżące
LEŚNICTWO
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka leśna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

Plan
5
631,00
631,00
-
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Województwa Małopolskiego Nr 343

0750
700

70005

0470

0750
0830
0920
750

75011

2010

2360
75023

0920
75045

2010
751

75101

2010

– 20200 –

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Urzędy wojewódzkie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących 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
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
Kwalifikacja wojskowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami

Poz. 2848

631,00
134.484,00
134.484,00
651,00

92.633,00
40.000,00
1.200,00
59.015,00
53.785,00
-

53.777,00

8,00
5.000,00
5.000,00
230,00
-

230,00
1.170,00
1.170,00

-

1.170,00
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2010
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2010
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0350
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0320
0330
0340
0500
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0910
75616

0310
0320
0330
0340
0360
0500
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0910
75618

0410
0460
0480
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OBRONA NARODOWA
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe wydatki obronne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
BEZPIECZEŃSTWO PUBLCZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Obrona cywilna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Poz. 2848
770,00
770,00
770,00
250,00
250,00
250,00

2.988.192,00
10.015,00
10.000,00
15,00
514.371,00
488.527,00
20,00
4.566,00
20.128,00
300,00
30,00
800,00
584.434,00
199.061,00
46.504,00
42.381,00
184.388,00
5.000,00
105.000,00
1.100,00
1.000,00
104.650,00
16.000,00
3.000,00
85.350,00
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Poz. 2848

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
300,00
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1.774.722,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.771.722,00
Podatek dochodowy od osób prawnych
3.000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA
13.159.304,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
8.537.486,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
8.537.486,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
4.293.957,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
4.293.957,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
327.861,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
327.861,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE
283.684,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Przedszkola
121.064,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
120.914,00
Wpływy z różnych dochodów
150,00
Stołówki szkolne i przedszkolne
162.620,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
162.620,00
POMOC SPOŁECZNA
4.507.933,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Domy pomocy społecznej
27.714,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług
27.714,00
Ośrodki wsparcia
273.900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ273.900,00
kom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
3.826.160,00
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- 3.824.810,00
kom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
1.350,00
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
18.955,00
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ14.526,00
kom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
2030
4.429,00
bieżących gmin (związków gmin)
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
102.391,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
102.391,00
2030
bieżących gmin (związków gmin)
85216
Zasiłki stałe
58.146,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
2030
58.146,00
bieżących gmin (związków gmin)
85219
Ośrodki pomocy społecznej
100.240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
100.240,00
2030
bieżących gmin (związków gmin)
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
46.560,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług
8.160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ38.400,00
kom gmin) ustawami
85295
Pozostała działalność
53.867,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
53.867,00
2030
bieżących gmin (związków gmin)
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
199.855,64
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
199.855,64
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85395
Pozostała działalność
199.855,64
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
199.855,64
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
197.462,85
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2.392,79
2009 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
65.180,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
60.180,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług
59.800,00
0920 Pozostałe odsetki
380,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy90019
5.000,00
stanie ze środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organi0580
1.000,00
zacyjnych
0690 Wpływy z różnych opłat
4.000,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM
21.400.468,64
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
60095
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
6298
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412
Ochotnicze straże pożarne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
6290
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Poz. 2848
199.855,64
741.247,00
741.247,00
741.247,00
741.247,00
741.247,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
4.352.428,00
4.352.428,00
4.352.428,00
4.352.428,00
5.193.675,00
5.093.675,00

OGÓŁEM DOCHODY
26.594.143,64
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
5.293.530,64
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 31.041.119,64 zł., z czego:
1) wydatki bieżące w wysokości 20.830.934,64 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.210.185,00 zł.
- jak poniżej:
Dział Rozdział
Nazwa - Treść
1
2
3
010
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
w tym:
01022 a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Izby rolnicze
w tym:
01030 a) wydatki bieżące
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ
600
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieżące
60016 w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan
4
2.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
818.070,00
202.500,00
202.500,00
202.500,00
202.500,00
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700

70005

710
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750
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Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
1) Zagospodarowanie i zwiększenie dostępności do atrakcyjnych miejsc Gminy
Laskowa poprzez modernizację placu w Laskowej przy boisku sportowym,
w Ujanowicach NZOZ, oraz w Krosnej parking gminny – etap II
- program finansowany z udziałem środków PROW
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 2848
303.058,00
303.058,00
303.058,00
303.058,00
312.512,00
16.584,00
16.584,00
16.584,00
295.928,00
295.928,00

295.928,00
295.928,00
5.120,00
5.120,00
5.120,00
5.120,00
5.120,00
139.707,00
139.707,00
139.707,00
139.007,00
37.379,00
101.628,00
700,00
11.938,00
11.938,00
11.938,00
11.938,00
4.938,00
7.000,00
2.387.325,00
220.809,00
220.809,00
220.085,00
200.427,00
19.658,00
724,00
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Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
zakupy inwestycyjne:
oprogramowanie Podatki Gminne i Księgowość Podatków Gminnych w wersji
Windows
2x switch + szafa sieciowa (rozbudowa struktury sieciowej)
Kwalifikacja wojskowa
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym na:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Poz. 2848
109.600,00
109.600,00
8.000,00
8.000,00
101.600,00
1.958.401,00
1.943.901,00
1.936.706,00
1.531.810,00
404.896,00
7.195,00
14.500,00
14.500,00

7.100,00
7.400,00
230,00
230,00
230,00
230,00
37.685,00
37.685,00
37.685,00
37.685,00
60.600,00
60.600,00
12.000,00
12.000,00
48.600,00
1.170,00
1.170,00
1.170,00
1.170,00
1.170,00
770,00
770,00
770,00
770,00
770,00
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Poz. 2848

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
147.850,00
Ochotnicze Straże Pożarne
143.850,00
w tym:
a) wydatki bieżące
143.850,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
107.850,00
w tym:
30.950,00
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
76.900,00
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
36.000,00
2.000,00
Obrona cywilna
w tym:
2.000,00
a) wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.000,00
w tym:
2.000,00
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zarządzanie kryzysowe
2.000,00
w tym:
a) wydatki bieżące
2.000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.000,00
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2.000,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED25.000,00
NOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
25.000,00
w tym:
a) wydatki bieżące
25.000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
25.000,00
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
18.000,00
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
7.000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
768.078,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
768.078,00
w tym:
a) wydatki bieżące
768.078,00
w tym:
(5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
768.078,00
RÓŻNE ROZLICZENIA
100.000,00
Rezerwy ogólne i celowe
100.000,00
w tym:
a) wydatki bieżące
100.000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
100.000,00
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
100.000,00
w tym:
rezerwa ogólna
50.000,00
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
50.000,00
OŚWIATA i WYCHOWANIE
10.198.137,00
Szkoły podstawowe
5.649.652,00
w tym:
a) wydatki bieżące
5.649.652,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
5.391.357,00
w tym:
4.639.911,00
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
751.446,00
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
258.295,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
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Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gimnazja
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dowożenie uczniów do szkół
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Poz. 2848
526.409,00
526.409,00
497.524,00
442.294,00
55.230,00
28.885,00
741.293,00
741.293,00
615.652,00
487.662,00
127.990,00
103.880,00
21.761,00
2.087.888,00
2.087.888,00
1.989.522,00
1.733.400,00
256.122,00
98.366,00
280.890,00
280.890,00
280.390,00
64.389,00
216.001,00
500,00
354.842,00
354.842,00
352.342,00
313.022,00
39.320,00
2.500,00
25.200,00
25.200,00
25.200,00
20.200,00
5.000,00
49.726,00
49.726,00
49.726,00
49.726,00
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Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ośrodki wsparcia
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym na:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 2848
402.925,00
402.925,00
401.385,00
213.775,00
187.610,00
1.540,00
79.312,00
79.312,00
79.312,00
1.500,00
77.812,00
85.350,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
83.350,00
83.350,00
33.150,00
23.724,00
9.426,00
50.200,00
5.028.476,00
118.000,00
118.000,00
118.000,00
118.000,00
273.900,00
273.900,00
273.900,00
214.404,00
59.496,00
3.826.512,00
3.826.512,00
195.096,00
171.708,00
23.388,00
3.631.416,00
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Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dodatki mieszkaniowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym na:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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18.955,00
18.955,00
18.955,00
18.955,00
207.391,00
207.391,00
9.000,00
9.000,00
165.937,00
32.454,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
58.146,00
58.146,00
58.146,00
340.152,00
340.152,00
338.617,00
295.305,00
43.312,00
1.535,00
88.553,00
88.553,00
87.553,00
82.913,00
4.640,00
1.000,00
93.867,00
93.867,00
3.755,00
90.112,00
199.855,64
199.855,64
199.855,64

199.855,64
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EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa
- program finansowany z udziałem środków MRPO
Gospodarka odpadami
w tym
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Poz. 2848
205.721,00
144.764,00
144.764,00
135.078,00
123.813,00
11.265,00
9.686,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
957,00
957,00
957,00
957,00
10.381.045,00
10.169.608,00
269.851,00
267.851,00
154.083,00
113.768,00
2.000,00
9.899.757,00
9.899.757,00
9.899.757,00
9.899.757,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
55.407,00
55.407,00
53.407,00
28.407,00
25.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
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Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Biblioteki
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
RAZEM: w tym:
A. wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
(5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
(6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
B. wydatki majątkowe
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 4.446.976,00 zł, który
zostanie
pokryty
przychodami
pochodzącymi
z zaciąganych kredytów.

150.030,00
150.030,00
150.030,00
150.030,00
448.921,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
320.121,00
320.121,00
14.671,00
14.671,00
305.450,00
123.800,00
123.800,00
123.800,00
86.586,00
86.586,00
86.586,00
11.635,00
9.875,00
1.760,00
71.000,00
3.951,00
31.041.119,64
20.830.934,64
14.536.013,00
10.885.685,00
3.650.328,00
695.085,00
4.599.449,00
232.309,64
768.078,00
10.210.185,00
10.210.185,00
10.195.685,00

§ 4.
1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu
w wysokości 9.612.047,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.165.071,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:
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1. DOCHODY OGÓŁEM
2. WYDATKI OGÓŁEM
3. Wynik (1 – 2) - DEFICYT
4. PRZYCHODY BUDŻETU:
z tego:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - (§ 950)
- przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)
w tym na:
- wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
5. ROZCHODY BUDŻETU:
z tego:
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)
w tym:
- spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2011 do kwoty
9.450.000,00 zł.; z czego:
a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.446.976,00 zł.,
b) na spłatę uprzednio zaciągniętych kredytów
i pożyczek - 5.003.024,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Laskowa do zaciągania
zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu
i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Laskowa w części
określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
Dział Rozdział
1
2
750
75011

75011

75045

75045

751
75101

§
3

26.594.143,64 zł
31.041.119,64 zł
- 4.446.976,00 zł
9.612.047,00 zł
162.047,00 zł
9.450.000,00 zł
4.000.000,00 zł
5.165.071,00 zł
5.165.071,00 zł
4.000.000,00 zł

§ 5.
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości
50.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości
50.000,00 zł.;
z czego:
1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe –
50.000,00 zł.
§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Nazwa
4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy wojewódzkie
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Kwalifikacja wojskowa
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

Dochody
5
54.007,00
53.777,00

Wydatki
6
54.007,00

53.777,00
53.777,00
53.777,00
53.777,00
44.277,00
9.500,00
230,00
230,00

230,00
230,00
230,00
230,00
1.170,00
1.170,00

1.170,00
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
1.170,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
1.170,00
i ochrony prawa
1.170,00
w tym:
a) wydatki bieżące
1.170,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
1.170,00
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OBRONA NARODOWA
770,00
770,00
Pozostałe wydatki obronne
770,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
770,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostałe wydatki obronne
770,00
w tym:
a) wydatki bieżące
770,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
770,00
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
770,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻA250,00
250,00
ROWA
Obrona cywilna
250,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
250,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
250,00
w tym:
a) wydatki bieżące
250,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
250,00
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
250,00
POMOC SPOŁECZNA
4.151.636,00 4.151.636,00
Ośrodki wsparcia
273.900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 273.900,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
273.900,00
Ośrodki wsparcia
w tym:
a) wydatki bieżące
273.900,00
w tym:
273.900,00
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
214.404,00
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
59.496,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.824.810,00
z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 3.824.810,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
3.824.810,00
w tym:
a) wydatki bieżące
3.824.810,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
193.394,00
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w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

RAZEM:
2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
Lp.
1
1.

Wyszczególnienie
2

14.526,00

14.526,00

14.526,00
14.526,00
14.526,00
14.526,00
38.400,00
38.400,00
38.400,00
38.400,00
38.400,00
38.400,00
4.207.833,00 4.207.833,00

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział Rozdział Dochody Wydatki
3
4
5
6

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM RAZEM:

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
1.1.1. Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
2.
OCHRONA ZDROWIA – RAZEM:
851
Zwalczanie narkomanii (razem)
z tego:
a) wydatki bieżące
2.1. w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
2.1.1.
w zakresie przeciwdziałania narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)
z tego;
a) wydatki bieżące
2.2.
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1.

171.708,00
21.686,00
3.631.416,00

85.350,00
75618

85.350,00
85.350,00

85.350,00
2.000,00
2.000,00
85153
2.000.00
2.000,00
2.000,00
83.350,00
85154

83.350,00
33.150,00
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(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze
środowiska w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki
na finansowanie zadań Gminy Laskowa w zakresie

1. Wydatki budżetu na 2011 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę
187.641,56 zł., w tym ze środków z art. 2 ust. 1
Lp.
1
1.

Dział
2
600

Rozdział
3

60017

RAZEM:

650,00
18.276,40

49.000,00

1.200,00
14.223,60

ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł. - jak
poniżej:

Dział Rozdział
Wyszczególnienie
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy90019
stanie ze środowiska
w tym: dochody bieżące
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - § 0580
- wpływy z różnych opłat - § 0690
Gospodarka odpadami
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
90002 w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Wywóz i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, pochodzących
z pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na obszarze Gminy
RAZEM:
§ 7.

23.724,00
9.426,00
50.200,00

Dochody Wydatki
5.000,00 5.000,00
5.000,00
1.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00 5.000,00

ustawy z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. Nr 52, poz. 420) w łącznej kwocie 187.641,56 zł,
w tym:
1) wydatki budżetowe Sołectwa Jaworzna
– 19.286,56 zł
Nazwa - Treść
4

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- remont drogi „Siwkówka”
- remont drogi „Zastyrze - Zapole”

Kwota zł
5
19.286,56
19.286,56
19.286,56
19.286,56
19.286,56
4.000,00
15.286,56
19.286,56
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2) wydatki budżetowe Sołectwa Kamionka Mała - 26.383,79 zł
Lp. Dział Rozdział
1
2
3
1. 600

60017

Nazwa - Treść
4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- odśnieżanie dróg
- remont drogi „Górczyno-Podcoślina”
- zabezpieczenie drogi „Orzełkówka”

RAZEM:

Kwota w zł
5
26.383,79
26.383,79
26.383,79
26.383,79
26.383,79
4.383,79
15.000,00
7.000,00
26.383,79

3) wydatki budżetowe Sołectwa Krosna – 19.946,15 zł
Lp. Dział Rozdział
Nazwa - Treść
1
2
3
4
1. 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
60017 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- remont drogi „Przylaski-Zabrze”
- odwodnienie drogi „Zdebiówka-Góry”
- odwodnienie drogi „Kołodziejówka”
- odśnieżanie dróg: „ Zdebiówka - Góry”, „Kołodziejówka”, „Nad Karczmą”,
„Jonikówka-Łaziska”, „Włodarzówka-Majchrówka”, „Wajdówka”, „Brzezie”,
„Zagroda”, „Przylaski”
RAZEM:

Kwota w zł
5
19.946,15
19.946,15
19.946,15
19.946,15
19.946,15
5.000,00
5.000,00
5.000,00

4.946,15
19.946,15

4) wydatki budżetowe Sołectwa Kobyłczyna – 13.587,66 zł
Nazwa - Treść
Lp. Dział Rozdział
1
2
3
4
1. 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
60016
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- remont drogi Ujanowice - Kobyłczyna
Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
60017
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- remont drogi „Kaleń”
- remont drogi „Garncarzówka”
- odśnieżanie drogi Kaleń
- odśnieżanie drogi Ponad rzekę
- odśnieżanie drogi Podlesie
RAZEM:

Kwota
5
13.587,66
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
12.587,66
12.587,66
12.587,66
12.587,66
7.000,00
3.087,66
1.500,00
500,00
500,00
13.587,66
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5) wydatki budżetowe Sołectwa Laskowa – 26.383,79 zł
Lp. Dział Rozdział
Nazwa - Treść
1
2
3
4
1. 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
60017
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- świadczenia doraźne w zakresie udrożnienia dróg
- doraźne naprawy na drogach
- wsparcie zimowego utrzymania dróg
2. 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
92105
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- organizacja imprezy pn.: „Dożynki gminne”
RAZEM:

Kwota w zł
5
21.383,79
21.383,79
21.383,79
21.383,79
21.383,79
5.000,00
14.000,00
2.383,79
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
26.383,79

6) wydatki budżetowe Sołectwa Sechna – 19.919,77 zł
Lp. Dział Rozdział
Nazwa - Treść
1
2
3
4
1. 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
60017 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- remont drogi „Grabczykówka”
- remont drogi „Sołtystwo”
- remont drogi do P. Bukowiec Nr 99
- remont drogi do Pajora („Pajerówka”)
- remont drogi Waligórówka”
- remont drogi „Wielkie Pole”
RAZEM:

Kwota w zł
5
19.919,77
19.919,77
19.919,77
19.919,77
19.919,77
6.500,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.019,77
2.900,00
19.919,77

7) wydatki budżetowe Sołectwa Strzeszyce -13.983,41 zł
Lp. Dział Rozdział
Nazwa - Treść
1
2
3
4
1. 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
60017
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- remont drogi „Filipówka i na dół”
- remont drogi „Łęg”

Kwota w zł
5
13.983,41
7.400,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
6.000,00
1.400,00
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Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- zakup kosiarki
- wykonanie ozdobnych kładek w Centrum Strzeszyc
- wykonanie obrzeży ścieżek na placu zabaw w Centrum Strzeszyc

RAZEM:

Poz. 2848
6.583,41
6.583,41
6.583,41
6.583,41
2.500,00
1.950,00
2.133,41
13.983,41

8) wydatki budżetowe Sołectwa Ujanowice – 24.114,79 zł
Lp. Dział Rozdział
Nazwa - Treść
1
2
3
4
1. 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
60017
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- odśnieżanie drogi „Do Łęgu”
- odśnieżanie drogi Centrum
- odśnieżanie drogi „Biała”
- remont drogi do przysiółka „Zagrody” - asfalt
RAZEM:

Kwota w zł
5
24.114,79
24.114,79
24.114,79
24.114,79
24.114,79
1.000,00
1.000,00
1.000,00
21.114,79
24.114,79

9) wydatki budżetowe Sołectwa Żmiąca – 24.035,64 zł
Lp. Dział Rozdział
1
2
3
1. 600

60017

2.

801

80101

Nazwa - Treść
4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi wewnętrzne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- odśnieżanie drogi „Granice”
- odśnieżanie drogi „Oślak”
- odśnieżanie drogi „Kubankówka”
- remont drogi „Kubankówka”
- remont drogi „Granice”
- remont drogi „Oślak”
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- roboty ziemne przy odwodnieniu terenu Szkoły Podstawowej w Żmiącej

RAZEM:
2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w
ust. 1, wymagana jest akceptacja wydatku pod
względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki
pomocniczej, składanego na dowodzie księgowym.

Kwota w zł.
5
22.035,64
22.035,64
22.035,64
22.035,64
22.035,64
700,00
600,00
700,00
7.000,00
6.000,00
7.035,64
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
24.035,64

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej,
o której mowa w ust. 2, Wójt Gminy informuje pisemnie Radę Gminy Laskowa w materiałach najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.
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§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane
kwoty dotacji udzielanych w roku 2011 w łącznej kwocie
695.085,00 zł. - jak w załączniku Nr 1.
§ 9.
1. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych
instytucji kultury w następujących kwotach:
1) dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej: 429.250,00 zł.
§ 10.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Laskowa:
1) do dokonywania zmian budżetu w granicach
działu wydatków budżetu:
a) polegających na przesunięciach w wydatkach
bieżących obejmujących zaplanowanie pod
rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz
zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem
wydatków bieżących objętych załącznikiem
przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej
Prognozy Finansowej;
b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu
lub zwiększeniu w dziale innych wydatków
bieżących,
- z wyłączeniem zmian wydatków bieżących
objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod
rozdziałem nowych wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian
obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot
wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy
Finansowej;
d) polegających na przesunięciach w planie
wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na
przesunięciach powodujących zaplanowanie
pod rozdziałem nowych wydatków mająt-

Poz. 2848
kowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć
wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem
majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich
do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków bieżących:
a) w obrębie grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach
rozdziału klasyfikacji budżetowej,
b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – w granicach rozdziału klasyfikacji
budżetowej,
c) w obrębie grupy wydatków na świadczenia
na rzecz osób fizycznych – w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
d) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w granicach
rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2011 rok
upoważnia się Wójta Gminy Laskowa do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu
2.000.000,00 zł.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
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Załącznik
do uchwały Nr IV/17/11
Rady Gminy Laskowa
z dnia 21 stycznia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY LASKOWA w 2011 r.

Dział Rozdział

1

Treść

Rodzaj dotacji z budżetu gminy

2

3
4
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
754
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze Straże Pożarne
dotacja celowa – na zadania bieżące (dla
75412
jednostek OSP)
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
dotacja podmiotowa – dla przedszkoli niepu80104
blicznych
851
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacja celowa - na zadania bieżące w zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
85154
zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacja celowa - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
85154
między jst – Urząd Miasta Nowy Sącz – dla
Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
852
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
dotacja celowa – na zadania bieżące(dla
Gminy Żegocina na dożywianie dzieci
85295
z terenu Gminy Laskowa)
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice dotacja podmiotowa – dla gminnej instytucji
92109
kultury
i kluby
Biblioteki
dotacja podmiotowa – dla gminnej instytucji
92116
kultury
926
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycz- dotacje celowe – bieżące na zadania JST
92605 nej
w zakresie kultury fizycznej zlecane innym
podmiotom
Ogółem dotacje: 694.085,00 zł
w tym:
- dotacje w zakresie wydatków bieżących: 694.085,00 zł
- dotacje celowe inwestycyjne: 0,00

Kwota dotacji
dla jednostek
dla jednostek
sektora
spoza sektora
finansów
finansów
publicznych
publicznych
5
6
-

36.000,00

-

36.000,00

-

103.880,00

-

103.880,00

1.200,00
-

49.000,00
49.000,00

1.200,00

-

3.755,00

-

3.755,00

-

429.250,00

-

305.450,00

-

123.800,00

-

-

71.000,00

-

71.000,00

434.205,00

259.880,00

434.205,00
-

259.880,00
-

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
2848

2849
2849

UCHWAŁA NR VI/22/2011
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) 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. z dnia
24 września 2009 r. Nr 157, poz.1240) Rady Gminy
Czorsztyn z/s w Maniowach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 411 008 zł
zgodnie z tabelą nr 1 w tym:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 223 340 zł,
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 187 668 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 411 008 zł
zgodnie z tabelą nr 2 w tym:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 343

– 20222 –

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 291 768 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 119 240 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu 25 453 356 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 19 409 416 zł
b) majątkowe w kwocie 6 043 940 zł
2) Wydatki budżetu 26 826 432 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 17 969 221 zł,
b) majątkowe w kwocie 8 857 211 zł.
- 2.1) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 17 969 221 zł z tego:
1) Wydatki jednostek budżetowych: 11 910 247 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone: 8 485 311 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3 424 936 zł
2) dotacje na zadania bieżące: 985 000 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 197 793 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie: 1 176 181 zł

Poz. 2849
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czorsztyn przypadających do
spłaty w roku 2011: 241 600 zł
6) wydatki na obsługę długu publicznego 458 400 zł
3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 857 211 zł w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
8 857 211 zł 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 kwocie 1 633 218 zł

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych budżetu gminy jak tabela Nr 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
§ 6. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr VI/22/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 28 luty 2011 r.

Tytuł I
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH NA ROK 2011
Dział
600

630

Nazwa-treść
Zwiększenia Zmniejszenia
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1 164 370
9 000
dochody majątkowe, w tym
1 155 370
9 000
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
9 000
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 6207)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
1 050 000
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
105 370
powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (§ 6290 )
dochody bieżące, w tym
9 000
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
9 000
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 2007)
TURYSTYKA
198 080
198 080
dochody majątkowe, w tym
143 740
198 080
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
192 440
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 6207)
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
143 740
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 6208)
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
5 640
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 6209)
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dochody bieżące, w tym
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 2008)
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 2009)
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
dochody majątkowe, w tym
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 6207)
dochody bieżące, w tym
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 2007)
OŚWIATA I WYCHOWANIE
dochody bieżące, w tym
wpływy z usług (§ 0830)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
dochody majątkowe, w tym
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 6207)
Razem
dochody bieżące
w tym z tytułu dotacji i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
dochody majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

54 340
48 700

5 640

110 000

110 000
110 000
110 000

110 000
110 000

50 000
50 000
50 000
205 638
205 638
205 638

1 728 088
223 340
173 340

1 504 748
349 378

317 080

317 080

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr VI/22/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 28 luty 2011 r.
Tytuł II
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH NA ROK 2011
Dział
600

Rozdział
60078

60095

Nazwa-treść
Zwiększenia Zmniejszenie
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
1 312 000
12 000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1 300 000
wydatki majątkowe
1 300 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 300 000
Pozostała działalność
12 000
12 000
wydatki majątkowe
12 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
12 000
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
12 000
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
wydatki bieżące
12 000

Dziennik Urzędowy
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4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
TURYSTYKA
Pozostała działalność
wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
wydatki bieżące
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
wydatki bieżące
1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Pozostała działalność
wydatki bieżące
1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące
1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Przedszkola
wydatki bieżące
1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem
w tym
A. Wydatki bieżące
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
B. Wydatki majątkowe
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

12 000
202 500
202 500
143 740
143 740

202 500
202 500
202 500
202 500
202 500

58 760
58 760
161 008
150 008

110 000
110 000
110 000
110 000
110 000

150 008
40 008
40 008
110 000
11 000
11 000
11 000
11 000
60 000
50 000
50 000
50 000
50 000
10 000
10 000
10 000
10 000
1 735 508

324 500

291 768
111 008
111 008
180 760
1 443 740
143 740

324 500
324 500

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

Dziennik Urzędowy
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Tabela Nr 3
do Uchwały Nr VI/22/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 28 luty 2011 r.

Tytuł III
ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY CZORSZTYN NA 2011 ROK.
Dział

Rozdział

600
60078

60095

630
63095

750
75023

Nazwa

Zwiększenia Zmniejszenia

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym
Odbudowa dróg gminnych:
"Przy Gołdynach" miejscowość Huba
"Dzioł" w Maniowach
ul. Nadwodnia w Sromowcach Niżnych
Odbudowa drogi lokalnej w miejscowości Huba prawa i lewa strona
Pozostała działalność
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
zadanie pn."Ścieżka przyrodniczo – leśna "Modrzewie" w Kluszkowcach" w ramach MRPO na lata 2007-2013
TURYSTYKA
Pozostała działalność
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
zadanie pn."Ścieżka rowerowo-piesza wokół Tatr "Pienińska Pętla"opracowanie dokumentacji technicznej" realizacja w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita-Polska -Republika Słowacka 2007-2013
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin((miast i miast na prawach powiatu)
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
zadanie pn."Innowacyjny Czorsztyn - utworzenie Zintegrowanego Systemu
Wspomagania Zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia e-Usług" w ramach MRPO na lata 2007-2013
Razem

1 300 000
1 300 000
1 300 000

12 000
-

-

12 000
12 000

-

58 760
58 760

-

58 760

-

110 000
110 000

-

110 000

1 300 000

180 760

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
2849

2850
2850

UCHWAŁA NR VI/24/2011
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na rok 2011 Nr V/11/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 2 64 ust. 3
i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.
Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Czorsztyn uchwala, co następuje:
§ 1. Tabela Nr 4 stanowiąca załącznik do Uchwały
Budżetowej Gminy Czorsztyn na rok 2011 Nr V/11/2011
z dnia 26 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak tabela
Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czorsztyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
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Tabela Nr 4
do Uchwały Nr VI/24/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 28 luty 2011 r.

Tytuł I
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2011 NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI
DziałRozdział §
Nazwa
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
Urząd Wojewódzki
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
wydatki bieżące
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
75045
Kwalifikacja wojskowa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
wydatki bieżące
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
wydatki bieżące
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
752
OBRONA NARODOWA
75212
Pozostałe wydatki obronne
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
wydatki bieżące
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75414
Obrona cywilna
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
wydatki bieżące
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dochody
82 481,82 181,82 181,-

Wydatki
82 481,82 181,-

82 181,-

300,300,-

82 181,79 181,3 000,300,-

300,-

1 160,-

300,300,1 160,-

1 160,-

1 160,-

1 160,-

1 160,-

770,770,770,-

1 160,1 160,770,770,-

770,-

250,250,250,-

770,770,250,250,-

250,250,250,-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 343
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POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
wydatki bieżące
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
wydatki bieżące
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem
85212

2 572 385,- 2 572 385,2 571 091,- 2 571 091,2 571 091,-

2 571 091,105 000,15 000,90 000,2 466 091,1 294,1 294,-

1 294,-

1 294,1 294,1 294,2 657 046,- 2 657 046,-

Tytuł II
DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
Dział Rozdział
750
75011
852

§

Nazwa
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
§ 0690 wpływy z różnych opłat
POMOC SPOŁECZNA
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Razem

Plan
155,155,155,6 900,6 900,6 900,7 055,-

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
2850

2851
2851

UCHWAŁA NR VII/34/2011
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) 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. z dnia
24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rady Gminy
Czorsztyn z/s w Maniowach, uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 31 866
zł zgodnie z tabelą nr 1 w tym:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31 866 zł,
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 259 866 zł
zgodnie z tabelą nr 2 w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 259 866 zł,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu 25 416 034 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 19 372 094 zł
b) majątkowe w kwocie 6 043 940 zł
2) Wydatki budżetu 27 017 110 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 18 159 899 zł
b) majątkowe w kwocie 8 857 211 zł
21)
A Wydatki jednostek budżetowych: 12 246 558 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone: 8 438 431 zł

Dziennik Urzędowy
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b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3 808 127 zł
B dotacje na zadania bieżące: 992 000 zł
C świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 145 160 zł
D wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie: 1 176 181 zł
E wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czorsztyn przypadających do
spłaty w roku 2011: 141 600 zł
F wydatki na obsługę długu publicznego 458 400 zł
3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 857 211 zł w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
8 857 211 zł 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 kwocie 1 632 418 zł.

wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 228 000 zł jak tabela Nr 3.

§ 4. W skutek zmian określonych w § 2 zwiększa się
planowany deficyt budżetu gminy Czorsztyn na rok
2011o kwotę 228 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

§ 7. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 5. Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań:
1) z tytułu zaciągniętych w roku 2011 kredytów i pożyczek w wysokości 3 000 000 zł.,
2) z tytułu przychodów pochodzących z wolnych środków
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 228 000 zł,
z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 601 076 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości
1 626 924 zł,
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
Tabela Nr 1
do uchwały Nr VII/34/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 30 marca 2011 r.

Tytuł I
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH NA ROK 2011
Dział
758

Nazwa-treść
RÓZNE ROZLICZENIA
dochody bieżące, w tym
subwencje ogólne z budżetu państwa
część oświatowa (§ 2920)
Razem
Dochody bieżące

Zwiększenia
Zmniejszenie
31 866
31 866
31 866
31 866
31 866
31 866

Zmniejszenia
-

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
Tabela Nr 2
do uchwały Nr VII/34/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 30 marca 2011 r.
Tytuł II
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH NA ROK 2011
Dział Rozdział
Nazwa-treść
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące
1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zwiększenia Zmniejszenie
225 007
225 007
225 007
225 007
225 007
-
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OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
80110 Gimnazja
wydatki bieżące
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92195 Pozostała działalność
wydatki bieżące
1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem
w tym
A. Wydatki bieżące
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatki na poręczenia i gwarancje

-

100 000
100 000

-

100 000
100 000

131 866
121 866
121 866
121 866
121 866
10 000
10 000
10 000
10 000
2 993
2 993
2 993
2 993
2 993
359 866

-

100 000

359 866
359 866
359 866
-

100 000
100 000

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
Tabela Nr 3
do uchwały Nr VII/34/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 30 marca 2011 r.
Tytuł III
ZMIANY PLANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ LUB WOLNYCH SRODKÓW
WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH NA ROK 2011
1.
2.
3.
4.

5.

Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik deficyt
Przychody budżetu z czego:
- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym (§ 952)
- wolne środki ( § 950 )
Rozchody budżetu z czego:
- spłata rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)
- spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)
- wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym (§ 971)

25 416 034,27 017 110,1 601 076,3 228 000,3 000 000,228 000,1 626 924,799 897,327 027,500 000,-

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
2851
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2852
2852

UCHWAŁA NR V/34/11
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211,
art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) - Rada Gminy Laskowa
uchwala, co następuje:

Dział Rozdział
1
2

§
3

900
90001
0970

600

60016
6300
6330
60078
6330
60095

6298

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Laskowa na
2011 r. o kwotę 2.889.167,00 zł., oraz dokonuje się
zmian w planie dochodów, w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 140.433,00 zł.
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę
2.748.734,00 zł.
- jak poniżej:

Treść
Zmniejszenie Zwiększenie
4
5
6
bieżące
GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA
140.433,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
140.433,00
Wpływy z różnych dochodów
140.433,00
RAZEM – dochody bieżące
140.433,00
majątkowe
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
24.847,00 2.773.581,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
24.847,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Drogi publiczne gminne
1.273.581,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
10.000,00
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwe1.263.581,00
stycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1.500.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwe1.500.000,00
stycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Pozostała działalność
24.847,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
24.847,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje24.847,00
wództw, pozyskane z innych źródeł
RAZEM – dochody majątkowe
24.847,00 2.773.581,00
OGÓŁEM:
24.847,00 2.914.014,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
24.847,00
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2. Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi
29.483.310,64 zł., w tym:
1) dochody bieżące: 21.540.901,64 zł.
2) dochody majątkowe: 7.942.409,00 zł.

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Laskowa na 2011
r. o kwotę 4.487.809,00 zł. z czego:
1) wydatki bieżące zwiększa się o 18.000,00 zł.,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o 4.469.809,00 zł.
- jak poniżej:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 343
Dział Rozdział
1
010

2

01010

600

60016

60078

700
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Nazwa - Treść

3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
1) Wykonanie zasilania hydroforni sieciowej dla wodociągu Ujanowice - Kobyłczyna
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
1) Remont drogi gminnej lokalnej nr K340232 „Kamionka Mała - Rozdziele” (Nagórze) w miejscowości Kamionka Mała w km 0+000-4+317)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
1) Odbudowa drogi „Do Górnej Załpy k/Matląga od mostu” w m. Laskowa w km
0+400-1+300
2) Odbudowa drogi „Słwętówka – Wyrąb - Jabłoniec” w m. Laskowa w km 0+2000+300 i 2+700-3+400
3) Odbudowa drogi „Kromolin” w m. Sechna w km 1+250-1+750
4) Odbudowa przepustu w ciągu drogi „Michałkówka” w m. Żmiąca
5) Odbudowa drogi „Czechówka” w m. Kamionka Mała w km 0+150-0+350
6) Odbudowa drogi „Krosna - Żmiąca” (odcinek w Krosnej) w km 0+600-1+200
7) Odbudowa drogi „Krosna - Żmiąca” (odcinek w Żmiącej) w km 3+600-4+600
8) Odbudowa drogi „Kołodziejówka - Przylaski” w m. Krosna w km 0+030-0+530
9) Odbudowa drogi „Przylaski” w m. Sechna w km 1+100-1+500
10) Odbudowa drogi „Łęg” w m. Laskowa w km 0+000-0+600
11) Odbudowa drogi „Nowakówka” w m. Kobyłczyna w km 0+000-0+250
12) Remont mostku na potoku Żmiąca do os. „Rośkowka” w m. Żmiąca
13) Odbudowa drogi „Zadziele-Uplezie” w m. Laskowa w km 0+100-0+300
14) Wykonanie zabezpieczeń i stabilizacji osuwisk w obrębie drogi „Sławętówka”
w miejscowości Laskowa wraz z odbudową infrastruktury drogowej w km 0+8501+450, realizowanego w ramach Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
1) Zakup działki ew. nr 259/2 o pow. 0,07 ha i działki ew. nr 279/2 o pow. 0,13 ha
w Jaworznej z przeznaczeniem pod drogę

Poz. 2852
Zwiększenie
wydatków
4
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
4.239.164,00
2.527.164,00
2.527.164,00

2.527.164,00
1.712.000,00
1.712.000,00
1.712.000,00

16.000,00
16.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
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OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
1) Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej osuwiska w obrębie
Szkoły Podstawowej w Sechnej i Szkoły Podstawowej w Żmiącej
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
1) Wykonanie odwodnienia boiska sportowego w Laskowej
2) Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Żmiącej
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
1) Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmiąca (do stadniny koni) oraz
projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosna (do Przedszkola)
2) Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej prowadzenia kolektora sanitarnego wraz z konserwacją i remontem
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
1) Adaptacja projektu muszli koncertowej
2) Budowa muszli koncertowej przy boisku sportowym w Laskowej
RAZEM:
w tym:
A. wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
B. wydatki majątkowe
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2. Po wprowadzonej zmianie plan wydatków wynosi
35.528.928,64 zł., z czego:
1) Wydatki bieżące – 20.848.934,64 zł.; w tym:
11) wydatki bieżące jednostek budżetowych –
14.544.013,00 zł.
111) wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 10.885.685,00 zł.

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
57.217,00
57.217,00
57.217,00
57.217,00
25.217,00
32.000,00
14.428,00
14.428,00
14.428,00
14.428,00
4.428,00
10.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
3.000,00
50.000,00
4.487.809,00
18.000,00
8.000,00
8.000,00
10.000,00
4.469.809,00
4.469.809,00
-

112) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
3.658.328,00 zł.
12) wydatki na dotacje na zadania bieżące 695.085,00 zł.
13) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.599.449,00 zł.
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14)

wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 232.309,64 zł.
15) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 778.078,00 zł.
2) Wydatki majątkowe – 14.679.994,00 zł.
§ 3.
1. Wskutek zmian określonych w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1
zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę

1.598.642,00 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy: 598.642,00 zł.
2) z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 1.000.000,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu
gminy, polegających na zwiększeniu przychodów
o kwotę 1.598.642,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:

Wyszczególnienie
1
1. DOCHODY OGÓŁEM
2. WYDATKI OGÓŁEM
3. Wynik (1-2) - DEFICYT
4. PRZYCHODY BUDŻETU
z tego:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)
- przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym (§ 952)
w tym na:
- wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
5. ROZCHODY BUDŻETU
z tego:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)
w tym na:
- spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań
realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 i ust. 2
zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek zaciąganych w roku 2011 do kwoty
10.450.000,00 zł.; z czego:
a) na finansowanie planowanego deficytu
- 6.045.618,00 zł.,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów – 4.404.382,00 zł.
§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na
realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę
57.217,00 zł. w zakresie:
-

Poz. 2852,2853

Plan przed
zmianą
2
26.594.143,64
31.041.119,64
- 4.446.976,00
9.612.047,00

Zwiększenie
3
2.889.167,00
4.487.809,00
-1.598.642,00
1.598.642,00

Plan
po zmianie
4
29.483.310,64
35.528.928,64
- 6.045.618,00
11.210.689,00

162.047,00

598.642,00

760.689,00

9.450.000,00

1.000.000,00

10.450.000,00

4.000.000,00
5.165.071,00

-

4.000.000,00
5.165.071,00

5.165.071,00

-

5.165.071,00

4.000.000,00

4.000.000,00

holu, poprzez tworzenie i modernizację infrastruktury do prowadzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w tym sportowo – rekreacyjnych:
1) wykonanie odwodnienia boiska sportowego
w Laskowej: 25.217,00 zł.,
2) wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego
w Żmiącej: 32.000,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor

zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alko-

2852

2853
2853

UCHWAŁA NR VII/48/11
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy Laskowa
uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 343

– 20234 –

§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Laskowa na
2011 r. o kwotę 97.031,00 zł., oraz dokonuje się
Dział Rozdział
1
2

§
3

750
75011
2010
75056
2010

756

75615
0310
0910
75616
0340
758
75801
2920
852
85212

2010

85213

2010
85214
2030
85216
2030
85295
2030

Poz. 2853

zmian w planie dochodów, w tym:
1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 97.031,00 zł.
- jak poniżej:

Treść
4
bieżące
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek od środków transportowych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
OGÓŁEM:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmniejszenie Zwiększenie
5
6
4.186,00
4.186,00
4.186,00

10.083,00
-

-

10.083,00

-

10.083,00

-

29.886,00

-

15.171,00

-

14.692,00
479,00

-

14.715,00

111.306,00
111.306,00
111.306,00
27.620,00

14.715,00
6.112,00

13.378,00

-

13.378,00

-

1.143,00

-

1.143,00

-

-

6.112,00

-

6.112,00

2.184,00

-

2.184,00

-

10.915,00

-

10.915,00

-

143.112,00
-

46.081,00
-
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2. Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi 29.407.579,64 zł., w tym:
1) dochody bieżące: 21.465.170,64 zł.
2) dochody majątkowe: 7.942.409,00 zł.
§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Laskowa na 2011 r. o kwotę 33.462,00 zł., oraz dokonuje się zmian w planie
wydatków:
z czego:
1) wydatki bieżące zmniejsza się o 33.462,00 zł,
- jak poniżej:
Dział Rozdział
1
750

2

75011

75056

801

80101

80103

80104

Nazwa - Treść
3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Spis powszechny i inne
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przedszkola
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmniejszenie Zwiększenie
wydatków wydatków
4
5
9.500,00
15.397,00
9.500,00
5.314,00
9.500,00

5.314,00

9.500,00

5.314,00

-

5.314,00

9.500,00
-

10.083,00

-

10.083,00

-

3.677,22

-

2.877,22
800,00

16.851,00
9.300,00

6.405,78
-

9.300,00

-

9.300,00

-

8.500,00

-

800,00
2.000,00

-

2.000,00

-

2.000,00

-

2.000,00
1.151,00

-

1.151,00

-

1.151,00

-

1.151,00

-
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Gimnazja
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Stołówki szkolne i przedszkolne
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 2853
2.500,00

-

2.500,00

-

2.500,00

-

2.500,00
900,00

-

900,00

-

900,00

-

900,00
1.000,00

-

1.000,00

-

1.000,00

-

1.000,00
27.620,00

6.112,00

13.378,00

-

13.378,00

-

401,00

-

71,00

-

330,00
12.977,00

-

1.143,00

-

1.143,00

-

1.143,00

-

1.143,00

-

-

6.112,00

-

6.112,00

2.184,00

6.112,00
-

2.184,00

-

2.184,00
10.915,00

-

10.915,00

-

10.915,00

-
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EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
1.000,00
Świetlice szkolne
1.000,00
z tego:
a) wydatki bieżące
1.000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.000,00
w tym:
1.000,00
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
RAZEM:
54.971,00 21.509,00
w tym:
a) wydatki bieżące
54.971,00 21.509,00
w tym:
28.895,00 8.991,22
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
17.365,00 8.191,22
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budże11.530,00
800,00
towych
26.076,00 12.517,78
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

2. Po wprowadzonej zmianie plan wydatków wynosi
35.516.766,64 zł., z czego:
1) Wydatki bieżące – 20.836.772,64 zł; w tym:
11)
111) wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 10.897.555,22 zł
112) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
3.624.297,00 zł
12) wydatki na dotacje na zadania bieżące 710.842,00 zł
13) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.593.690,78 zł

14) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 - 232.309,64 zł
15) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 778.078,00 zł
2) Wydatki majątkowe – 14.679.994,00 zł
§ 3.
1. Wskutek zmian określonych w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1
zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę
63.569,00 zł., który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu
gminy, polegających na zwiększeniu przychodów
o kwotę 63.569,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:

Wyszczególnienie
1

Plan
przed zmianą
2

Plan
po zmianie
4

Zmiana
3

29.504.610,64

- 97.031,00 29.407.579,64

2. WYDATKI OGÓŁEM

35.550.228,64

- 33.462,00 35.516.766,64

3. Wynik (1-2) - DEFICYT

- 6.045.618,00

- 63.569,00 - 6.109.187,00

4. PRZYCHODY BUDŻETU
z tego:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
(§ 950)
- przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( § 952)
w tym na:
- wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
5. ROZCHODY BUDŻETU
z tego:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)
w tym na:
- spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

11.210.689,00

+ 63.569,00 11.274.258,00

1. DOCHODY OGÓŁEM

760.689,00

+ 63.569,00

824.258,00
10.450.000,00

10.450.000,00

-

4.000.000,00
5.165.071,00

-

5.165.071,00

5.165.071,00

-

5.165.071,00

4.000.000,00

-

4.000.000,00

4.000.000,00
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§ 4. Dochody i wydatki o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, jak poniżej:

1
750

3

4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy wojewódzkie
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Spis powszechny i inne
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75011
2010

75011

75056
2010

75056

852
85212

2010

85212

85213

2010

5
4.186,00
4.186,00

6
10.083,00
-

4.186,00

-

-

10.083,00

-

10.083,00

14.521,00

-

13.378,00

-

13.378,00

-

1.143,00

-

1.143,00

-

Zwiększenie

2

Zmniejszenie

Wyszczególnienie

Wydatki
Zwiększenie

§

Zmniejszenie

Dział

Rozdział

Dochody

7
9.500,00

8
15.397,00

9.500,00

5.314,00

9.500,00

5.314,00

9.500,00

5.314,00

-

5.314,00

9.500,00

-

-

-

-

10.083,00

-

10.083,00

-

3.677,22

-

2.877,22

14.521,00

800,00
6.405,78
-

13.378,00

-

13.378,00

-

401,00

-

71,00

-

330,00
12.977,00

-
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85213

RAZEM

18.707,00

10.083,00

1.143,00

-

1.143,00

-

1.143,00

-

1.143,00
24.021,00

15.397,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laskowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
2853

2854
2854

UCHWAŁA NR IX/54/11
RADY GMINY LASKOWA
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211,
art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) - Rada Gminy Laskowa
uchwala, co następuje:
Dział Rozdział
1
2

§
3

700
70005
0920
0970
750
75023
0690
0970
754
75412
0970
801
80148
2700

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Laskowa na
2011 r. o kwotę 9.454,00 zł., w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.454,00 zł
- jak poniżej:

Treść
Zwiększenie
4
5
bieżące
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
885,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
885,00
Pozostałe odsetki
490,00
Wpływy z różnych dochodów
395,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.453,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1.453,00
Wpływy z różnych opłat
8,00
Wpływy z różnych dochodów
1.445,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1.116,00
Ochotnicze Straże Pożarne
1.116,00
Wpływy z różnych dochodów
1.116,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE
6.000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne
6.000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
6.000,00
z innych źródeł
OGÓŁEM:
9.454,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2. Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi 30.922.983,89 zł., w tym:
1) dochody bieżące: 22.980.595,89 zł.
2) dochody majątkowe: 7.942.388,00 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 343

– 20240 –

Poz. 2854

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Laskowa na 2011 r. o kwotę 9.454,00 zł., oraz dokonuje się zmian w planie wydatków:
z czego:
1) wydatki bieżące zmniejsza się o 21.240,00 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o 30.694,00 zł.
- jak poniżej:
Dział Rozdział
1
600

2

60095

700

70005

750

75022

754

75412

801

80148

852

85214

Nazwa - Treść
3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Pozostała działalność
z tego:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje
Zagospodarowanie Centrum wsi Laskowa – wykonanie monitoringu wizyjnego IP Vivotek w rozdzielczości 1,0 Mpx parku,
z możliwością dalszej rozbudowy systemu
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Stołówki szkolne i przedszkolne
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmniejszenie
wydatków
4
-

Zwiększenie
wydatków
5
30.694,00
30.694,00

-

30.694,00

-

30.694,00

30.694,00

18.172,00
18.172,00

-

18.172,00

-

18.172,00

-

6.672,00

-

11.500,00
2.200,00
2.200,00

-

2.200,00

-

2.200,00
-

1.116,00
1.116,00

-

1.116,00

-

1.116,00

-

1.116,00
6.000,00
6.000,00

-

6.000,00

-

6.000,00

11.000,00

6.000,00
11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

-

11.000,00

11.000,00

-
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Oczyszczanie miast i wsi
z tego:
a) wydatki bieżące
90003 w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
921
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z tego:
92109 a) wydatki bieżące
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
RAZEM:
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
b) wydatki majątkowe
z tego:
Inwestycje
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3

2. Po wprowadzonej zmianie plan wydatków wynosi
37.032.170,89 zł.,
z czego:
1. Wydatki bieżące – 22.311.651,89 zł.; w tym:
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych –
14.511.371,47 zł.
1.1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 10.890.021,22 zł.
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych –
3.621.350,25 zł.
1.2 wydatki na dotacje na zadania bieżące 713.319,00 zł.
1.3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.076.573,78 zł.
1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 - 232.309,64 zł.

10.184,00
10.184,00

-

10.184,00

-

10.184,00

-

10.184,00
-

2.200,00
2.200,00
2.200,00

41.556,00

2.200,00
51.010,00

41.556,00

20.316,00

28.356,00

7.116,00

16.856,00

-

11.500,00
2.200,00

7.116,00
2.200,00
11.000,00

11.000,00
-

30.694,00

-

30.694,00

-

-

1.5. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 778.078,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 14.720.519,00 zł.
§ 3. Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielane
w roku 2011 o kwotę 2.200,00 zł - jak w załączniku Nr 1
§ 4. Zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – dla Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Turystyki w Laskowej o kwotę 2.200,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laskowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
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Załącznik
do uchwały Nr IX/54/11
Rady Gminy Laskowa
z dnia 31 maja 2011 r.

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY LASKOWA w 2011 r.

Dział Rozdział

1

2

921
92109

Treść

3
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

Rodzaj dotacji
z budżetu gminy
4

dotacja podmiotowa
- dla gminnej instytucji kultury

Razem zwiększenie dotacji: 2.200,00 zł.
w tym:
- dotacje w zakresie wydatków bieżących: 2.200,00 zł.
- dotacje celowe inwestycyjne: 0,00

Kwota zwiększenia dotacji
dla jednostek
dla jednostek
sektora
spoza sektora
finansów
finansów
publicznych
publicznych
5
6
2.200,00
2.200,00

-

2.200,00

-

2.200,00
-

-

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Pajor
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36

ISSN 1507-1561

Cena 34,56 zł (w tym 8% VAT)

