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UCHWAŁA NR XVIII/146/2011
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Trzyciąż na rok 2012
Działając na podstawie oraz art. 211, art. 212, art.239, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) - Rada
Gminy Trzyciąż uchwala niniejszą Uchwałę Budżetową Gminy Trzyciąż na rok 2012 o treści następującej:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie: 18.994.427,96 zł, w tym:
1. dochody bieżące: 15.921.054,96 zł
2. dochody majątkowe: 3.073.373 zł
- jak w tabeli Nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie: 18.274.256,49 zł – jak w tabeli
Nr 2, w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie: 15.352.713,49 zł, zgodnie z tabelą Nr 3
2. wydatki majątkowe w kwocie: 921.543 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.
§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w
kwocie 720.171,47 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu
spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym: na spłatę pożyczki
zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie – 720.171,47 zł.
Na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznacza się również
przychody w kwocie: 1.570.713,23 zł, pochodzące z:
a) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie: 875.238,23 zł
b) zaciąganych pożyczek w kwocie: 679.880 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie – 679.880 zł)
c) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie: 15.595 zł
w tym na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie – 1.496.713,23 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.570.713,23 zł i rozchody budżetu w kwocie
2.290.884,70 zł – zgodnie z tabelą Nr 5.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2012 w kwocie:
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679.880 zł na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Trzyciąż do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust.3.
§ 4.
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nie przewidziane wydatki w kwocie 170.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki oświatowe w kwocie
400.000 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 50.000 zł.
§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami – zgodnie z tabelą Nr 6,
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 tabelą Nr 7,
3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie
ochrony środowiska – zgodnie z tabelą Nr 8,
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012 – jak
w załączniku Nr 1.
§ 7. Udziela się dotację podmiotową dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w kwocie: 293.000 zł.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Trzyciąż do:
1. Dokonywania zmian niniejszej uchwały w zakresie przesunięć wydatków budżetu w granicach działu
klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane oraz zmianę kwot wydatków
majątkowych.
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzyciąż.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/146/2011
na 2012 rok
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dochody budżetu Gminy Trzyciąż na 2012 rok

LP DZ.
1.

NAZWA- TREŚĆ

020 LEŚNICTWO
W tym dochody bieżące:
- dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych jednostek samorządu

Plan na 2012
rok
1.200,1.200,1.200,-
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terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W tym dochody bieżące:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
- dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych umów o podobnym charakterze
- pozostałe odsetki
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W tym dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
- wpływy z różnych opłat
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
W tym dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
W tym dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
W tym dochody bieżące:
- podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty skarbowej
- podatek dochodowy od osób fizycznych
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58.600,58.600,4.600,53.000,-

1.000,54.396,54.396,52.396,-

2.000,1.200,1.200,1.200,-

250,250,250,-

3.572.899,-

3.292.899,1.200,650.000,644.000,22.000,100.000,50.000,5.000,10.000,13.000,1.995.699,-
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- podatek dochodowy od osób prawnych
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jst na podstawie odrębnych ustaw
RÓŻNE ROZLICZENIA
W tym dochody bieżące:
- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca subwencji ogólnej
- odsetki od lokat terminowych
Oświata i wychowanie
W tym dochody majątkowe:
- 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 (Małopolski Regionalny Program Operacyjny)
POMOC SPOŁECZNA
W tym dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
- różne opłaty i składki
- wpływy z usług
- dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
W tym dochody bieżące:
- 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 (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Zapewnienie dobrego startu życiowego dzieciom w wieku
przedszkolnym
Czas na aktywność – program aktywizacji społecznej w Gminie Trzyciąż
Indywidualizacja nauczania – szansa dla ucznia na osiągnięcie sukcesu

11. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar związanych z ochroną
środowiska)
W tym dochody majątkowe:
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2.000,75.000,5.000,10.038.733,10.038.733,5.992.508,3.900.326,130.899,15.000,648.000,648.000,648.000,-

1.858.974,1.858.974,1.665.821,-

183.116,3.600,3.400,3.037,-

324.802,96
324.802,96
324.802,96

83.227,13
128.055,83
113.520,00
2.435.373,10.000,10.000,2.425.373,-
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- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich)
OGÓŁEM

2.425.373,-

18.994.427,96
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/146/2011
na 2012 rok
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2011 r.

NAZWA- TREŚĆ

LP DZ. ROZDZ

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. 010
01030

01041

01095

2.

020
02095

3.

Izby rolnicze
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

60016

1.521.680,7.280,7.280,1.500.000,1.500.000,-

Pozostała działalność
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

14.400,-

LEŚNICTWO

2.000,-

Pozostała działalność
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600

Plan na rok
2012

Drogi publiczne gminne
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

14.400,-

2.000,2.000,-

627.799,437.799,220.000,217.799,-
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60017

60078

4.

700

Drogi wewnętrzne
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005

5.
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710
71004

30.000,60.000,100.000,100.000,-

110.000,110.000,-

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15.000,-

Plany zagospodarowania przestrzennego

720

63.000,47.000,-

15.000,-

15.000,17.327,-

72095

Pozostała działalność

W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
7.

90.000,-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
6.

Poz. 4114

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011

75020

75022

17.327,-

583,16.744,3.235.698,16

Urzędy wojewódzkie
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

52.196,-

Starostwa powiatowe
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

3.500,-

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

52.196,-

3.500,132.000,132.000,-
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75023

75045

75075

75095

8.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Kwalifikacja wojskowa
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA

751

75101

9.

–7–

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

754
75412

75414

75421

Ochotnicze straże pożarne
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Obrona cywilna
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Zarządzanie kryzysowe
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
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2.894.302,16
2.894.302,16
200,200,18.600,18.600,134.900,134.900,-

1.200,-

1.200,-

1.200,-

167.450,151.000,151.000,250,250,16.200,16.200,-
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OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

10. 757
75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
W tym:
wydatki bieżące

RÓŻNE ROZLICZENIA

11. 758
75818

Rezerwy ogólne i celowe
W tym:
- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa – oświatowa
- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań
własnych Gminy z zakresu zarządzania
kryzysowego

OŚWIATA I WYCHOWANIE

12. 801
80101

80103

80104

80110

80113

80114

Szkoły podstawowe
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Przedszkola
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Gimnazja
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
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160.000,160.000,-

160.000,-

620.000,620.000,170.000,400.000,50.000,-

7.640.673,4.895.651,3.955.651,940.000,366.700,366.700,25.000,25.000,1.783.510,1.783.510,-

Dowożenie uczniów do szkół
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

297.800,-

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

202.360,-

297.800,-

202.360,-
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80195

13. 851
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Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

29.047,-

Pozostała działalność
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

40.605,-

OCHRONA ZDROWIA
85153

Zwalczanie narkomanii

W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

POMOC SPOŁECZNA

14. 852
85202

Domy pomocy społecznej
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

85212

85213

85214

Poz. 4114

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

29.047,-

40.605,-

75.000,4.000,-

4.000,71.000,71.000,-

2.478.795,265.360,-

265.360,1.667.718,-

1.667.718,-

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:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

13.022,-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

39.110,-

13.022,-

39.110,-
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Zasiłki stałe
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

104.650,-

Ośrodki pomocy społecznej
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

305.783,-

85395

16. 854
85401

85415

17. 900
90001

104.650,-

305.783,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

30.840,-

Centra Integracji Społecznej
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

26.000,-

Pozostała działalność
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

26.312,-

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ

15. 853

Poz. 4114

30.840,-

26.000,-

26.312,-

358.619,03

Pozostała działalność
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

358.619,03

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

268.960,-

Świetlice szkolne
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

358.619,03
-

253.960,253.960,-

Pomoc materialna dla uczniów

15.000,-

W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

15.000,-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym:

612.055,30
135.340,-
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90002

90015

90095

18. 921
92109

92113

92116

19. 926

Poz. 4114

a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Gospodarka odpadami
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Pozostała działalność

115.340,20.000,20.000,20.000,446.715,30
446.715,30
10.000,-

W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

10.000,-

313.000,224.000,224.000,-

Centra kultury i sztuki
W tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

20.000,-

Biblioteki
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

69.000,-

KULTURA FIZYCZNA
92605

RAZEM
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Zadania w zakresie kultury fizycznej
W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

20.000,-

69.000,-

49.000,49.000,49.000,-

18.274.256,49
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/146/2011
na 2012 rok
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2011 r.

NAZWA- TREŚĆ

LP DZ. ROZDZ

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. 010
01030

01095

2.

020
02095

3.

60016

60017

21.680,-

Izby rolnicze
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

7.280,-

Pozostała działalność
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

14.400,-

LEŚNICTWO

2.000,-

Pozostała działalność
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600

Plan na rok
2012

7.280,7.280.-

14.400,14.400,-

2.000,2.000,2.000,-

250.000,-

Drogi publiczne gminne
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

220.000,-

Drogi wewnętrzne
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

30.000,-

220.000,220.000,-

30.000,30.000,-

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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700
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70005

5.
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Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

710
71004

Plany zagospodarowania przestrzennego
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

6.

720
72095

750

75020

75022

75023

63.000,63.000,63.000,-

15.000,15.000,15.000,15.000,-

583,-

Pozostała działalność

583,-

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011

63.000,-

INFORMATYKA
W tym:
1) dotacje na zadania bieżące

7.

Poz. 4114

Urzędy wojewódzkie
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Starostwa powiatowe
W tym:
dotacje na zadania bieżące

583,3.235.698,16
52.196,52.196,52.196,3.500,3.500,-

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych

132.000,-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.894.302,16

16.920,16.920,115.080,-

2.892.302,16
1.826.993,1.065.309,16

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
75045

75075

75095

8.

751

75101

9.

75412

2.000,-

Kwalifikacja wojskowa
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

200,-

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

18.600,-

Pozostała działalność
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych

134.900,-

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA

1.200,-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

754

Poz. 4114

Ochotnicze straże pożarne
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

200,200,-

18.600,18.600,-

67.700,37.200,30.500,67.200,-

1.200,-

1.200,360,840,-

167.450,151.000,146.000,19.500,126.500,-

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
75414

75421

75702

250,-

Zarządzanie kryzysowe
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

16.200,-

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
W tym:
wydatki na obsługę długu

RÓŻNE ROZLICZENIA

11. 758
75818

Rezerwy ogólne i celowe
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych:
- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa – oświatowa
- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań
własnych Gminy z zakresu zarządzania
kryzysowego

OŚWIATA I WYCHOWANIE

12. 801
80101

5.000,-

Obrona cywilna
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

10. 757

Poz. 4114

Szkoły podstawowe
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych

250,250,-

16.200,16.200,-

160.000,160.000,-

160.000,-

620.000,620.000,620.000,620.000,170.000,400.000,50.000,-

6.700.673,3.955.651,2.609.488,2.250.150,359.338,1.223.863,122.300,-
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80103

80104

80110

80113

80114

80146

80195

– 16 –

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkola
W tym:
dotacje na zadania bieżące
Gimnazja
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 4114

366.700,283.988,267.090,16.898,68.982,13.730,25.000,25.000,1.783.510,1.699.390,1.427.110,272.280,1.220,82.900,-

Dowożenie uczniów do szkół
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

297.800,-

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych

202.360,-

297.800,33.854,263.946,-

201.360,166.700,34.660,1.000,-

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

29.047,-

Pozostała działalność

40.605,-

29.047,29.047,-

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych

13. 851

OCHRONA ZDROWIA
85153

Zwalczanie narkomanii

W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

POMOC SPOŁECZNA

14. 852
85202

Domy pomocy społecznej

W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jednostek budżetowych
85212

85213

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

Poz. 4114

37.700,37.700,2.905,-

75.000,4.000,-

4.000,2.000,2.000,-

71.000,71.000,10.820,60.180,-

2.478.795,265.360,-

265.360,265.360,-

1.667.718,-

65.718,55.468,10.250,1.602.000,13.022,-
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niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
85214

85216

85219

85228

85232

85295

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
W tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
W tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

85395

13.022,13.022,39.110,-

39.110,104.650,104.650,305.783,305.783,282.130,23.653,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30.840,-

Centra Integracji społecznej
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

26.000,-

Pozostała działalność
W tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych

26.312,-

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ

15. 853

Poz. 4114

Pozostała działalność
W tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

30.840,30.840,-

26.000,26.000,-

26.312,-

358.619,03
358.619,03
358.619,03
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Zapewnienie dobrego startu życiowego dzieciom w wieku
przedszkolnym
Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej
w Gminie Trzyciąż
Indywidualizacja nauczania – szansa dla ucznia na
osiągnięcie sukcesu
Male przedszkola wielką szansą
Twórcza edukacja naszą szansą na przyszłość

16. 854

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
85401

85415

Świetlice szkolne
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pomoc materialna dla uczniów
W tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

17. 900
90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

90002

90015

Poz. 4114

85.549,47
139.164,56
113.520,00
18.751,00
1.634,00

268.960,253.960,237.533,224.803,12.730,277,16.150,15.000,15.000,-

592.055,30
115.340,115.340,115.340,-

Gospodarka odpadami
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

20.000,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

446.715,30

20.000,20.000,-

446.715,30
446.715,30
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jednostek budżetowych
90095

Pozostała działalność

10.000,-

W tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

18. 921
92109

92116

19. 926

Biblioteki
W tym:
dotacje na zadania bieżące

10.000,-

293.000,224.000,224.000,69.000,69.000,-

KULTURA FIZYCZNA
92605

RAZEM

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W tym:
dotacje na zadania bieżące

10.000,-

49.000,-

Zadania w zakresie kultury fizycznej
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące

49.000,24.000,24.000,25.000,-

15.352.713,49
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/146/2011
na 2012 rok
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzyciąż na 2012 rok

DZ. ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE
010
01041

600
60016

60017

60078

700
70005

720

Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
W tym:
inwestycja:
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (PROW)
Odnowa centrum Zagórowej
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół
w Zadrożu o salę gimnastyczną z pomieszczeniami
towarzyszącymi wraz z instalacjami wewnętrznymi
oraz budowa boisk zewnętrznych i bieżni (poprawa
infrastruktury sportowej)
Transport i łączność

1.500.000,1.500.000,1.500.000,1.500.000,500.000,1.000.000,-

377.799,-

Drogi publiczne gminne
W tym:
1. inwestycja:
- modernizacja dróg gminnych
Drogi wewnętrzne
W tym:
1. inwestycja:
- modernizacja dróg rolniczych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
1. inwestycja:
- odbudowa dróg gminnych

217.799,-

Gospodarka mieszkaniowa

47.000,-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
1. zakupy inwestycyjne:
- wykup gruntów

Informatyka
72095

KWOTA

Pozostała działalność

217.799,217.799,60.000,60.000,60.000,100.000,100.000,100.000,47.000,47.000,47.000,-

16.744,16.744,-

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 22 –

Poz. 4114

W tym:
inwestycja:
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (dotacja celowa przekazana do
samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start
w przyszłość dla uczniów Małopolski”

801
80101

900
90001

921
92113

RAZEM

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:
1. inwestycja:
- Likwidacja barier architektonicznych - adaptacja
dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do
budynku ZS w Jangrocie
inwestycja:
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (MRPO)
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Suchej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym:
1. inwestycja:
- dotacje celowe na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Centra kultury i sztuki
W tym:
1. inwestycja:
- budowa Centrum Kulturalno – Administracyjnego
w Trzyciążu

16.744,16.744,-

940.000,940.000,60.000,60.000,-

880.000,880.000,880.000,20.000,20.000,20.000,20.000,20.000,20.000,20.000,20.000,-

2.921.543,Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/146/2011
na 2012 rok
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY TRZYCIĄŻ NA 2012 ROK

LP
1.
2.
3.
4
4.1

4.2

TREŚĆ
PLANOWANE DOCHODY
PLANOWANE WYDATKI
WYNIK /1-2/
FINANSOWANIE /4.1-4.2/
Przychody ogółem
Z tego:
- kredyty bankowe
- pożyczki
w tym:
- na wyprzedzające finansowanie:
- spłaty pożyczek udzielonych
- nadwyżka budżetowa z lat poprzednich
Rozchody ogółem
Z tego:
- spłaty kredytów
- spłaty pożyczek
w tym:
- zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie
- pożyczki
- wykup obligacji samorządowych
- inne cele

KWOTA
18.994.427,96
18.274.256,49
+ 720.171,47
- 720.171,47
1.570.713,23
679.880,679.880,15.595,875.238,23
2.290.884,70
2.290.884,70
2.216.884,70
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/146/2011
na 2012 rok
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
DOCHODY
Dział
Rozdz.
§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy Wojewódzkie
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
75045 Kwalifikacja wojskowa
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

52.396,52.196,52.196,-

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 ustawami

1.200,-

751

754
75414
§2010

BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 ustawami
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
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 ustawami
852
85212

OGÓŁEM

200,200,-

1.200,1.200,250,250,250,-

1.668.858,1.667.718,1.664.681,3.037,1.140,-

1.140,-

1.722.704,-
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WYDATKI

DZIAŁ
Rozdz.
750
75011

75045

751

75101

754
75414

852
85212

WYSZCZEGÓLNIENIE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
W tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Kwalifikacja wojskowa
W tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

KWOTA
52.396,52.196,52.196,52.196,200,200,200,-

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNOCTWA

1.200,-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
W tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

1.200,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Obrona cywilna
W tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego.
W tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.200,360,840,-

250,250,250,250,-

1.668.858,1.667.718,-

65.718,55.468,-
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• wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
2.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
W tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych

OGÓŁEM

10.250,1.602.000,1.140,-

1.140,1.140,-

1.722.704,-

2. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych
Dział:

750

Administracja publiczna

Rozdział:

75011 Urzędy wojewódzkie

Paragraf:

0690 Wpływy z różnych opłat

Dział:

852

Rozdział

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia

Pomoc społeczna

-

-

kwota:

155 zł

-

kwota:

155 zł

kwota:

155 zł

kwota: 14.539 zł

-

kwota: 14.539 zł

z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Paragraf:

0970 Wpływy z różnych dochodów

Paragraf:

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu

alimentacyjnego

-

-

kwota:

436 zł

kwota: 14.103 zł
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/146/2011
na 2012 rok
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2012 roku
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
1. DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ
756

75618

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
W tym:
Dochody bieżące:
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

RAZEM

KWOTA
75.000,-

75.000,-

75.000,75.000,-

2. WYDATKI

DZIAŁ
851

ROZDZIAŁ
85153

85154

RAZEM

WYSZCZEGÓLNIENIE
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
W tym:
wydatki bieżące jednostek
budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

KWOTA
75.000,4.000,4.000,-

2.000,2.000,-

71.000,71.000,10.820,60.180,75.000,-

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 28 –

Poz. 4114

Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/146/2011
na 2012 rok
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu 2012 roku na realizację
zadań w zakresie ochrony środowiska.
3. DOCHODY

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

10.000,-

Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków 10.000,z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
W tym:
10.000,Dochody bieżące:
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
RAZEM
10.000,90019

4. WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

90095

RAZEM

Pozostała działalność
W tym:
wydatki bieżące jednostek
budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych (opracowanie programu
ochrony środowiska gminy Trzyciąż)

10.000,-

10.000,10.000,10.000,-

10.000,Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Budżet Gminy Trzyciąż na 2012 rok wykazuje nadwyżkę w wysokości 720.171,47 zł.
Nadwyżkę tą i przychody w kwocie: 1.570.713,23 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek.
Rozchody zaplanowane w budżecie w kwocie: 2.290.884,70 zł zawierają spłatę raty pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w wysokości: 74.000 zł oraz spłatę
pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 i 2011 roku na wyprzedzające
finansowanie inwestycji: „I etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmującej
sołectwo Zadroże” w łącznej wysokości: 2.216.884,70 zł.
Planowane dochody na 2012 rok wynoszą 18.994.427,96 zł.
Na wielkość tej kwoty składają się:
1. dochody bieżące w wysokości: 15.921.054,96 zł
w tym w szczególności:
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy: 1.647.000 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 75.000 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.997.699 zł,
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie - 1.719.667 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 183.116 zł,
- subwencje - 10.023.733 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 na realizacje projektów w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – 324.802,96 zł.
2. Dochody majątkowe w wysokości: 3.073.373 zł
w tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 na realizację projektu w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: „Rozbudowa i przebudowa
Zespołu Szkół w Suchej” – 648.000 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich będących refundacją części wydatków poniesionych w 2010 i 2011 roku na realizację
inwestycji: „I etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmującej sołectwo
Zadroże” – 2.425.373 zł
Projekt dochodów budżetu na 2012 rok został przygotowany według działów klasyfikacji
budżetowej i według źródeł.
Przedstawiają się one następująco:
W dziale
020
Leśnictwo zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich
w wysokości 1.200 zł.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na planowane dochody w wysokości 58.600 zł składają
się wpływy z mienia komunalnego tj.
- z użytkowania oraz użytkowania wieczystego gruntów,
- z tytułu najmu mieszkań,
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- z tytułu najmu lokali użytkowych.
W dziale 750 Administracja publiczna na planowaną kwotę w wysokości 54.396 zł składają się:
- dochody własne gminy z tytułu różnych opłat i wpłat m.in. refundacja wydatków za media, koszty upomnień
itp,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 52.196 zł –
prowadzenie zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, wydawania dowodów osobistych,

na

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 200 zł – na prowadzenie
zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.
W ramach działów 751 i 754 zostały wyodrębnione dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej na:
- aktualizację spisów wyborców - kwota 1.200 zł,
- obronę cywilną - kwota 250 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zawiera dochody gminy
z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Stawki podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości wzrosły o stopień inflacji
i zmienią się nieznacznie w stosunku do roku 2011, w związku z czym kwota wpływów z tego podatku
nie uległa większym zmianom. W związku z podjętą uchwałą określającą cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego w kwocie 65 zł za 1 q żyta zwiększa się dochody z tytułu podatku rolnego na
rok 2012 o kwotę 280.000 zł.
Wpływy z pozostałych podatków i opłat, także tych realizowanych przez Urzędy Skarbowe zostały
przyjęte do budżetu na podstawie planowanych realnych wpływów roku 2011.
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane
w oparciu o dane otrzymane z Ministerstwa Finansów. Jednak mając na uwadze mniejsze wpływy z tego
tytułu w stosunku do planu podawanego przez Ministerstwo, plan na 2012 rok zmniejszono o 10 %.
W dziale tym zostały zaplanowane również dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż
alkoholu w kwocie: 75.000 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia zawiera wstępne kwoty poszczególnych rodzajów subwencji
planowanych dla gminy Trzyciąż na 2012 rok.
Subwencja oświatowa planowana na rok 2012 jest wyższa o około 3,5 % w stosunku do roku 2011
i stanowi kwotę 5.992.508 zł, rośnie jednak nieproporcjonalnie do wzrostu wydatków na zadania
oświatowe.
Subwencja wyrównawcza planowana na 2012 rok w kwocie: 3.900.326 zł jest wyższa o 4,1 %
w stosunku do roku poprzedniego.
Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2012 wynosi: 130.899 zł i jest wyższa w stosunku do
roku 2011 o 12,2 %.
W dziale 801 Oświata i wychowanie ujęto dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 na
realizację projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: „Rozbudowa
i przebudowa Zespołu Szkół w Suchej” – 648.000 zł.
W ramach działu 852 Pomoc społeczna została wyodrębniona dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację zadań zleconych gminie, w tym:
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.664.681 zł
- na 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 – 1.140 zł
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oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
w tym:
- na 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 – 9.983 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 10.110 zł
- na zasiłki stałe – 104.650 zł
- na ośrodek pomocy społecznej – 42.586 zł
- na dożywianie – 15.787 zł
W dziale tym wyodrębniono również środki stanowiące dochody związane z realizacja zadań
zleconych: 3.070 zł, wpływy z usług: 3.400 oraz wpływy z opłat i składek: 3.600 zł.
W dziele 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ujęto dotacje rozwojowe pozyskane
na realizacje projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 324.802,96 zł, natomiast
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wyodrębniono środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin, pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.425.373,25 zł
będące refundacja wydatków poniesionych w latach 2010 i 2011 na realizacje inwestycji pn. „I etap
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmującej sołectwo Zadroże”.
W dziale tym ujęto również wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie:
10.000 zł.
Wydatki na 2012 rok zostały zaplanowane w wysokości 18.274.256,49 zł.
W tym:
wydatki bieżące

15.352.713,49 zł

w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

10.977.332,46 zł

W tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6.700.236 zł

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych
jednostek budżetowych
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

4.277.096,46 zł
1.641.425 zł
2.215.337 zł

4. wydatki na programy i projekty z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych
5. wydatki na obsługę długu publicznego

358.619,03 zł
160.000 zł

Wydatki majątkowe wynoszą 2.921.543 zł i szczegółowo zostały rozpisane w tabeli nr 4.
Planowane wydatki zostały przedstawione według podziałek klasyfikacji budżetowej, tj. według
działów i rozdziałów oraz według grup paragrafów.
Przedstawiają się one następująco:
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano środki w wysokości 1.521.680 zł, w tym:
w ramach wydatków bieżących:
- kwotę 7.280,- ( rozdz.01030 ) na składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2 % od planowanych wpływów
z podatku rolnego,
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- kwotę 14.400,- ( rozdz. 01095 ) na działalność związaną z opieką nad zwierzętami (bezdomne psy ).
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki
dofinansowanych z Programu rozwoju obszarów Wiejskich (PROW):

na

realizację

inwestycji

Odnowa centrum Zagórowej: 500.000 zł
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Zadrożu o salę gimnastyczną z pomieszczeniami
towarzyszącymi wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowa boisk zewnętrznych i bieżni
(poprawa infrastruktury sportowej): 1.000.000 zł
W dziale 020 Leśnictwo ( rozdz.02095 ) zaplanowano kwotę 2.000 zł na zakup karmy dla
zwierzyny leśnej.
Na utrzymanie dróg gminnych, tj. na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie ( Dział 600
Transport i łączność ) rozdz.60016 zaplanowano kwotę w wysokości 220.000 zł., rozdz.
60017 zaplanowano kwotę w wysokości 60.000 zł. na modernizację dróg rolniczych, 217.799 na
modernizację dróg gminnych oraz kwotę: 30.000 zł na remonty dróg dojazdowych do pól.
Na usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych przeznaczono kwotę: 100.000 zł.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki przedstawiają się następująco:
- rozdz. 70005 kwotę w wysokości 63.000,- przeznaczono na wydatki związane z gospodarką gruntami
i nieruchomościami, w tym na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów oraz wydatki związane
z utrzymaniem mieszkań komunalnych, przeglądy, remonty, ubezpieczenia, a także na wyceny
i podziały geodezyjne nieruchomości gminnych. Kwotę w wysokości 47.000 zł przeznaczono na wykup
gruntów.
W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 zaplanowano kwotę w wysokości: 15.000 zł
na zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż”
oraz zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż”.
W dziale 720 Informatyka zaplanowano kwotę 17.327 zł na dotacje celową dla samorządu
województwa na zakupy inwestycyjne i bieżące realizowane na podstawie umów między jst na realizację
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla
uczniów małopolski”
Dział 750 Administracja publiczna zawiera wydatki na:
- realizację zadań zleconych gminie ( rozdz.75011 ) z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie
– 52.196 zł,
- dotację dla Powiatu Olkuskiego na prowadzone zadania w zakresie wydawania pozwoleń na budowę
(rozdz. 75020) – 3.500 zł.,
- rozdz.75022 to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- rozdz.75023 Urząd gminy – wydatki rzeczowe powiększone w stosunku do roku 2011
o ok. 5 %, w rozdziale tym uwzględniono również wydatki związane z poborem
podatków tj. koszty związane z wysyłką nakazów podatkowych, decyzji i upomnień,
jak również koszty obsługi programów komputerowych i zakupu materiałów dla
referatu podatkowego.
- realizację zadań zleconych gminie ( rozdz.75045 ) z zakresu administracji rządowej – Klasyfikacja
wojskowa – 200 zł,
- w rozdz. 75075 zaplanowano kwotę w wysokości: 18.600 zł na promocję Gminy Trzyciąż,
- w rozdz.75095 kwotę 134.900 zł przeznaczono na pokrycie składek członkowskich z racji przynależności
gminy do Związku Gmin Małopolskich, Jurajskich i Ojcowskich oraz na pokrycie wydatków związanych
z wypłatą diet dla sołtysów. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem
pracowników robót publicznych.
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W dziale 751 planowane wydatki w wysokości 1.200,- związane są z realizacją zadania zleconego
gminie, tj. aktualizacją rejestru wyborców.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zawiera wydatki związane
z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w związku z utrzymaniem gotowości
bojowej (rozdz. 75412). Rozdział 75414 to wydatki na obronę cywilną pokrywane z dotacji celowej – 250
zł, zaplanowano również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie: 16.200 zł (rozdz.
75421).
Na obsługę długu publicznego tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek
zaplanowano kwotę 160.000 zł (dz.757 )
W dziale 758 wyodrębniono rezerwy na nieprzewidziane wydatki, w tym:
- ogólną w wysokości 170.000 zł
- celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 400.000 zł
- celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 50.000 zł
Dział 801 i 854 zawiera wydatki na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą, czyli
świetlice szkolne. Wydatki bieżące, łącznie z rezerwą na zadania oświatowe stanowią
48,49 % wydatków bieżących budżetu gminy ogółem.
W ramach działu 801 zaplanowano dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych na prowadzenie
klas I – III i oddziałów przedszkolnych. Wydatki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych oraz
gimnazjum zaplanowano bez nagród jubileuszowych i bez pokrycia godzin nadliczbowych do końca roku
kalendarzowego oraz bez dopłat do średnich wynagrodzeń, środki te zabezpieczono w rezerwie celowej oświatowej.
Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę zabezpieczającą bieżące funkcjonowanie szkół,
zaplanowano również dotacje na partycypację w wynagrodzeniach prezesa ZNP i NSZZ „Solidarność”
oraz dotację stanowiącą zwrot wydatków poniesionych przez inne gminy dla niepublicznych przedszkoli,
do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Trzyciąż. Pozostałe wydatki w dziale 801 to środki na
dowóz dzieci do szkół (rozdz. 80113), dokształcanie nauczycieli (rozdz. 80146), oraz odpisy na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów (rozdz. 80195).
W dziale 851
Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 zaplanowano wydatki
na profilaktykę
przeciwalkoholową i zwalczenie narkomanii w wysokości wynikającej z planowanych dochodów za
wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, tj. kwotę 75.000 zł, z tego wyodrębniono kwotę: 71.000 zł
na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz kwotę: 4.000 zł na zwalczanie
narkomanii.
Na sfinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej ( dz. 852 ) i koszty związane z obsługą tych
zadań przeznaczono kwotę 2.478.795 zł, w tym ze środków budżetu państwa dotacja celowa wynosi
kwotę 1.848.937 zł.
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę w wysokości:
358.619,03 zł na realizację projektów finansowanych lub dofinansowanych w dużej mierze z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90015 zaplanowano
wydatki bieżące związane z kosztami oświetlenia ulicznego, tj. koszty energii i bieżącej konserwacji,
w sumie na kwotę: 446.715,30 zł.
Kwotę 115.340 zł w ramach rozdziału 90001 w wydatkach bieżących zaplanowano na dopłaty do
ścieków w wysokości: 100.000 zł oraz na energię związaną z utrzymaniem przepompowni kwota:
15.340 zł na wydatki związane z ochroną środowiska 30.000 zł, w tym: opracowanie planu ochrony
środowiska: 10.000 zł i wywóz azbestu: 20.000 zł. W ramach wydatków majątkowych w zakresie
ochrony środowiska zaplanowano 20.000 zł jako dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.
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W dziale 921 zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury i biblioteki gminnej, łącznie
w wysokości 293.000 zł oraz kwotę: 20.000 zł w wydatkach majątkowych na „Budowę centrum
Kulturalno – Administracyjnego w Trzyciążu”.
Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ( dz. 926 ) zaplanowano kwotę 49.000 zł,
25.000 zł jako dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie sportu
oraz 24.000 zł na utrzymanie boiska sportowego w Trzyciążu (nawadnianie, koszenie trawy itp.).
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/146/2011
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2012 rok Gminy Trzyciąż Nr XVIII/146/2011 z dnia
28 grudnia 2011 roku
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
TRZYCIĄŻ W ROKU 2012

Dział Rozdział

720
72095

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Informatyka
Pozostała
działalność
Dotacja celowa dla
samorządu województwa
na zakupy inwestycyjne
i bieżące realizowane na
podstawie umów między
jst na realizację projektu
„Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu –
Internet szansą na lepszy
start w przyszłość dla
uczniów małopolski”

750
75020

Dla
Dla jednostek
jednostek
spoza sektora
sektora
finansów publ.
finansów
publicznych
17.327,17.327,17.327,-

3.500,-

Administracja
publiczna
Starostwa
powiatowe

3.500,Dotacja celowa na pomoc
finansową dla Powiatu
w zakresie wydawania
pozwoleń na budowę

3.500,-
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Oświata
i wychowanie

80101 Szkoły
podstawowe
Dotacja na
partycypację
w kosztach
zatrudnienia prezesa
ZNP proporcjonalnie
do liczby członków
z terenu Gminy
Trzyciąż
Dotacja na
partycypację
w kosztach
zatrudnienia prezesa
NSZZ „Solidarność”
proporcjonalnie do
liczby członków
z terenu Gminy
Trzyciąż
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla
niepublicznych
jednostek systemu
oświaty
80103 Oddziały
przedszkolne
w szkołach
podstawowych

Poz. 4114

32.050,-

1.287.015,-

5.553,-

1.218.310,-

3.748,-

1.805,-

1.218.310,-

277,-

Dotacja na
partycypację
w kosztach
zatrudnienia prezesa
ZNP proporcjonalnie
do liczby członków
z terenu Gminy
Trzyciąż
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla
niepublicznych
jednostek systemu
oświaty

68.705,-

277,-

68.705,-

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 36 –

80104 Przedszkola
Dotacje celowe dla
gmin na zadania
bieżące w zakresie
zwrotu wydatków
z tytułu uczęszczania
dzieci z terenu Gminy
Trzyciąż do
niepublicznych
przedszkoli w innych
gminach
80110 Gimnazja
Dotacja na
partycypację
w kosztach
zatrudnienia prezesa
ZNP proporcjonalnie
do liczby członków
z terenu Gminy
Trzyciąż
Dotacja na
partycypację
w kosztach
zatrudnienia prezesa
NSZZ „Solidarność”
proporcjonalnie do
liczby członków
z terenu Gminy
Trzyciąż
854

85401

90001

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
Gospodarka

25.000,25.000,-

1.220,973,-

247,-

277,-

Edukacyjna
opieka
wychowawcza
Świetlice szkolne
Dotacja na partycypację
w kosztach zatrudnienia
prezesa ZNP
proporcjonalnie do liczby
członków z terenu Gminy
Trzyciąż

900

Poz. 4114

277,277,-

20.000,-

20.000,-
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ściekowa
i ochrona wód
Dotacje celowe na budowę
przydomowych
oczyszczalni ścieków
921

293.000,-

Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego

92109 Domy i ośrodki
kultury,
świetlice
i kluby

92116 Biblioteki

926
92605

20.000,-

224.000,-

Dotacja podmiotowa
224.000,z budżetu dla
samorządowej instytucji
kultury
69.000,Dotacja podmiotowa
69.000,z budżetu dla
samorządowej instytucji
kultury
25.000,-

Kultura fizyczna
i sport
Zadania
w zakresie
kultury fizycznej
i sportu

25.000,-

Dotacje celowe (bieżące)
na zadania JST zlecane
innym podmiotom

RAZEM

25.000,-

366.154,- 1.312.015,Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

