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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012
NR XIII/106/2011
Rady Gminy Mogilany
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Public key:

Data: 2012-02-16

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d\ oraz lit. i\ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 239, art. 264
ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 35 730 592,36 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 32 624 472,36 zł,
2) dochody majątkowe: 3 106 120,00 zł - jak poniżej:
Dział Rozdział
1

Wyszczególnienie

Kwota w zł

3

4

2

010
01010

020
02001

700
70005

750

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

756 120,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:
a) dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)

756 120,00
756 120,00
756 120,00

LEŚNICTWO

300,00

Gospodarka leśna w tym:
a) dochody bieżące
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze (§ 0750)

300,00
300,00
300,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2 220 200,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
a) dochody bieżące
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) (§ 0750)
- pozostałe odsetki (§ 0920)
b) dochody majątkowe
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości (§ 0770)

2 220 200,00
120 200,00
120 000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011

75023

200,00
2 100 000,00
2 100 000,00
110 668,00

Urzędy wojewódzkie w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§
2010)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

78 918,00
78 918,00
78 888,00

Urzędy gmin w tym:
a) dochody bieżące:

31 500,00
31 500,00

30,00
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- pozostałe odsetki (§ 0920)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
75045

751
75101

754
75414

756

75601

75615

75616

75618

Kwalifikacja wojskowa w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§
2010)

1 500,00
30 000,00
250,00
250,00
250,00

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

1 800,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§
2010)

1 800,00
1 800,00
1 800,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

250,00

Obrona cywilna w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§
2010)

250,00
250,00
250,00

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

16 892 227,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:
a) dochody bieżące
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
(§ 0350)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

70 400,00
70 400,00
70 000,00
400,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:
a) dochody bieżące
- podatek od nieruchomości (§ 0310)
- podatek rolny (§ 0320)
- podatek leśny (§ 0330)
- podatek od środków transportowych (§ 0340)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

1 343 500,00

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:
a) dochody bieżące
- podatek od nieruchomości (§ 0310)
- podatek rolny (§ 0320)
- podatek leśny (§ 0330)
- podatek od środków transportowych (§ 0340)
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

3 210 363,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)
- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) (§ 0690)
- pozostałe odsetki (§ 0920)

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:
a) dochody bieżące
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

75624

Dywidendy w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z dywidend (§ 0740)

1 343 500,00
1 240 000,00
38 000,00
6 500,00
28 400,00
30 000,00
600,00

3 210 363,00
1 095 000,00
519 000,00
12 800,00
205 000,00
150 000,00
15 563,00
1 200 000,00
13 000,00
206 030,00
206 030,00
40 000,00
130 000,00
36 000,00
30,00
12 061 894,00
12 061 894,00
11 981 894,00
80 000,00
40,00
40,00
40,00
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758
75801

RÓŻNE ROZLICZENIA

9 018 684,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:
a) dochody bieżące
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

9 018 684,00
9 018 684,00
9 018 684,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

734 633,00

80101

Szkoły podstawowe w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)
- wpływy z usług (§ 0830)
- pozostałe odsetki (§ 0920)
b) dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)

253 270,00
3 270,00
10,00
3 100,00
160,00
250 000,00
250 000,00

80104

Przedszkola w tym:
a) dochody bieżące

480 288,00
480 288,00

- wpływy z usług (§ 0830)
- pozostałe odsetki (§ 0920)
- 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)

457 440,00
200,00
19 250,80

801

3 397,20

80110

Gimnazja w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z usług (§ 0830)
- pozostałe odsetki (§ 0920)

955,00
955,00
900,00
55,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym:
a) dochody bieżące
- pozostałe odsetki (§ 0920)

120,00
120,00
120,00

POMOC SPOŁECZNA

852

3 786 795,00

85202

Domy pomocy społecznej w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

16 416,00
16 416,00
16 416,00

85204

Rodziny zastępcze w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

74 000,00
74 000,00
74 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:
a) dochody bieżące
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości (§ 0900)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§
2010)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości (§ 2910)

3 155 965,00

85213

85214

3 155 965,00
500,00
3 140 465,00

12 000,00
3 000,00

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) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§
2010)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) (§ 2030)

23 737,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

91 663,00

23 737,00
8 502,00

15 235,00

91 663,00
8 750,00
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(związków gmin) (§ 2030)
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości (§ 2910)

82 313,00

Zasiłki stałe w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) (§ 2030)
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości (§ 2910)

173 045,00
173 045,00
172 445,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej w tym:
a) dochody bieżące
- pozostałe odsetki (§ 0920)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) (§ 2030)

106 378,00
106 378,00
650,00
8 000,00
97 728,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z usług (§ 0830)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
(§ 2010)

85295

Pozostała działalność w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) (§ 2030)

132 341,00
132 341,00
12 000,00
120 341,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

154 915,36

Pozostała działalność w tym:
a) dochody bieżące
- pozostałe odsetki (§ 0920)
- 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)

154 915,36
154 915,36
400,00
152 665,39

85216

853
85395

600,00

600,00

13 250,00
13 250,00
3 650,00
9 600,00

1 849,97

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 054 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z usług (§ 0830)
- pozostałe odsetki (§ 0920)

2 049 000,00
2 049 000,00
2 040 000,00
9 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)

900

5 000,00
5 000,00

DOCHODY OGÓŁEM

35 730 592,36

w tym:
a) dochody bieżące
w tym: ze środków Unii Europejskiej
b) dochody majątkowe
w tym: ze środków Unii Europejskiej

32 624 472,36
177 163,36
3 106 120,00
1 006 120,00

§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 38 071 711,36 zł w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 32 517 293,36 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 5 554 418,00 zł
- jak poniżej:

5 000,00
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Dział Rozdział
1

Wyszczególnienie

Kwota w zł

3

4

2

010
01010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2 352 720,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
b) wydatki majątkowe w tym:
inwestycje
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina – etap I
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (w ramach PROW)
- wykonanie dokumentacji technicznej projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami dla wsi Gaj
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy:

2 238 720,00
2 238 720,00
2 238 720,00
2 061 000,00
1 218 866,00
92 720,00
55 000,00

w Mogilanach ul. Cicha, ok. 150 mb
w rejonie ul. Zgodnej 215 w Libertowie, ok. 150 mb

01022

01030

01095

- przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Zgodnej 90 w Libertowie

30 000,00

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

52 000,00

Izby rolnicze
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

12 000,00

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

50 000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600
60004

60016

Lokalny transport zbiorowy
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
b) wydatki majątkowe w tym:
inwestycje
- budowa chodnika w Mogilanach wraz z budową odwodnienia, kanalizacji deszczowej oraz
zjazdów indywidualnych na ul. Zakopiańskiej – odcinek od ul. Świątnickiej do ul.
Jaśminowej
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (w ramach PROW)
- utwardzenie parkingu w Mogilanach
- wykonanie odwodnienia ul. Akacjowej w Gaju
- wykonanie odwodnienia – rowu w Konarach przy drodze nr 17
- projekt przebudowy obiektu mostowego – przepustu w ul. Borowej w Libertowie
- wykonanie projektu zabezpieczenia osuwiska przy drodze gminnej nr 058 w Brzyczynie

52 000,00
52 000,00
52 000,00

12 000,00
12 000,00
12 000,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00
4 246 610,00
726 000,00
726 000,00
726 000,00
3 520 610,00
2 045 610,00
2 039 610,00
530 240,00
1 509 370,00
6 000,00
1 475 000,00
1 390 000,00
900 000,00

500 000,00
90 000,00
150 000,00
170 000,00
20 000,00
60 000,00
85 000,00
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zakupy inwestycyjne
- zakup wiat przystankowych i szyb do wiat
700
70005

70095

710
71004

750

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

922 400,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wydatki majątkowe w tym:
zakupy inwestycyjne
- wykup gruntów

920 000,00

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 400,00

75022

75023

75045

75075

700 000,00
700 000,00
700 000,00
220 000,00
220 000,00
220 000,00

2 400,00
2 400,00
2 400,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

120 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

120 000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011

85 000,00

120 000,00
120 000,00
120 000,00
3 818 393,00

Urzędy wojewódzkie
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

180 386,00

Rady gmin
w tym:
a) wydatki bieżące
(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

168 848,00

Urzędy gmin
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(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
b) wydatki majątkowe
w tym:
zakupy inwestycyjne

3 433 909,00

Kwalifikacja wojskowa
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

250,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

35 000,00

180 386,00
179 886,00
164 426,00
15 460,00
500,00

168 848,00
14 000,00
14 000,00
154 848,00

3 395 909,00
3 322 265,00
2 540 840,00
781 425,00
4 644,00
69 000,00
38 000,00
38 000,00

250,00
250,00
250,00

35 000,00
35 000,00
35 000,00
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751
75101

754
75412

75414

75421

757
75702

758
75818

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

1 800,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 800,00

80101

80103

720,00
1 080,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

85 250,00

Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

80 000,00

Obrona cywilna
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

250,00

Zarządzanie kryzysowe
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 000,00

80 000,00
70 000,00
15 000,00
55 000,00
10 000,00

250,00
250,00
250,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1 263 280,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
(6) wydatki na obsługę długu

1 263 280,00
1 263 280,00
1 263 280,00

RÓŻNE ROZLICZENIA

402 000,00

Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
1. rezerwa ogólna
2. rezerwa celowa (Rady Sołeckie)
3. rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

402 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

1 800,00
1 800,00

Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- budowa sali gimnastycznej przy SP w Bukowie
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (w ramach PROW)
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

200 000,00
120 000,00
82 000,00
14 512 949,00
8 212 506,00
7 276 506,00
6 927 125,00
5 861 133,00
1 065 992,00
349 381,00
936 000,00
936 000,00
936 000,00
500 000,00
569 033,00
569 033,00
536 934,00
493 166,00
43 768,00
32 099,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
—8—
Poz. 638
—————————————————————————————————————————————————————————————

80104

80110

80113

80114

80146

80195

851

Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

1 638 655,00

Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 994 647,00

Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

307 071,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

663 047,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

61 273,00

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

66 717,00

OCHRONA ZDROWIA
85153

85154

1 638 655,00
1 249 774,00
1 032 453,00
217 321,00
320 000,00
46 233,00
22 648,00

2 994 647,00
2 858 451,00
2 208 634,00
649 817,00
136 196,00

307 071,00
295 071,00
15 000,00
280 071,00
12 000,00

663 047,00
662 047,00
585 352,00
76 695,00
1 000,00

61 273,00
61 273,00
23 382,00
37 891,00

66 717,00
62 717,00
62 717,00
4 000,00
135 000,00

Zwalczanie narkomanii
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 500,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

132 500,00

2 500,00
2 500,00
2 500,00

132 500,00
127 500,00
93 073,00
34 427,00
5 000,00
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POMOC SPOŁECZNA

852
85201

85202

85204

85212

85213

85214

85216

85219

85228

85295

5 377 467,00

Placówki opiekuńczo-wychowawcze
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

136 873,00

Domy pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

193 600,00

Rodziny zastępcze
w tym:
a) wydatki bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(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
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
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

136 873,00
136 873,00
132 785,00
4 088,00

193 600,00
193 600,00
193 600,00
74 000,00
74 000,00
74 000,00
3 249 741,00

3 249 741,00
247 273,00
207 512,00
39 761,00
3 000,00
2 999 468,00
29 468,00

29 468,00
29 468,00
29 468,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

275 877,00

Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

240 840,00

Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

864 055,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Pozostała działalność
w tym:

275 877,00
600,00
250 185,99
25 091,01

240 840,00
600,00
240 240,00

864 055,00
857 705,00
754 525,00
103 180,00
6 350,00
51 166,00
51 166,00
51 166,00
51 166,00
261 847,00
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853
85395

854
85401

85415

900
90001

90003

90004

a) wydatki bieżące
(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

261 847,00
60 820,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

494 389,36

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
w tym:
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- wkład własny na realizację projektu współfinansowanego ze środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego –
projekt „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Mogilany”
dotacje inwestycyjne
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – projekt „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów
Małopolski”

494 389,36

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

195 902,00

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 naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

162 802,00

Pomoc materialna dla uczniów w tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

60 820,00
201 027,00

167 691,36
12 400,00
12 400,00
155 291,36

776,00
326 698,00
304 415,00
304 415,00

22 283,00
22 283,00

162 802,00
152 362,00
135 119,00
17 243,00
10 440,00
33 100,00
33 100,00
33 100,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 068 600,00

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 naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) majątkowe
w tym:
zakupy inwestycyjne
- zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego hydroforni, pompowni wody
i oczyszczalni ścieków we Włosani

2 315 000,00

Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:

2 265 000,00
2 265 000,00
33 880,00
2 231 120,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
6 100,00
6 100,00
6 100,00
6 100,00
30 000,00
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90015

90095

921

a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

30 000,00
30 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
a) wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego

670 000,00
570 000,00
570 000,00

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

47 500,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92105

92109

92116

926
92601

92605

23 999,00
6 001,00

570 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

47 500,00
47 500,00
47 500,00
754 951,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

7 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym:
dotacje celowe

645 678,00

Biblioteki
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

102 273,00

KULTURA FIZYCZNA

320 000,00

Obiekty sportowe
w tym:
b) wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
- boisko LKS Mogilany
- boisko LKS Gaj

160 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
a) wydatki bieżące
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

160 000,00

7 000,00
7 000,00

635 678,00
635 678,00
10 000,00
10 000,00

102 273,00
102 273,00

160 000,00
160 000,00
150 000,00
10 000,00

160 000,00
160 000,00

OGÓŁEM WYDATKI

38 071 711,36

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

32 517 293,36
5 554 418,00

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 32 517 293,36 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 24 048 120,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 931 873,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 116 247,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 968 795,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 632 067,99 zł
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4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 203 030,37 zł w tym: dotacje celowe – 776,00 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 263 280,00 zł
6) rezerwy na łączną kwotę – 402 000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5 554 418,00 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 544 418,00 zł, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2 523 281,00 zł
b) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 22 283,00 zł
2) dotacje celowe na inwestycje – 10 000,00 zł
- jak poniżej:
Dział Rozdział
1

Wyszczególnienie

2

010
01010

600
60016

700
70005

750
75023

801
80101

853
85395

3

Kwota w zł
4

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2 238 720,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
inwestycje
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina – etap I
- wykonanie dokumentacji technicznej projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami dla wsi Gaj
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy:
w Mogilanach ul. Cicha, ok. 150 mb
w rejonie ul. Zgodnej 215 w Libertowie, ok. 150 mb
- przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Zgodnej 90 w Libertowie

2 238 720,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 475 000,00

Drogi publiczne gminne
w tym:
inwestycje
- budowa chodnika w Mogilanach wraz z budową odwodnienia, kanalizacji deszczowej oraz
zjazdów indywidualnych na ul. Zakopiańskiej – odcinek od ul. Świątnickiej do ul. Jaśminowej
- utwardzenie parkingu w Mogilanach
- wykonanie odwodnienia ul. Akacjowej w Gaju
- wykonanie odwodnienia – rowu w Konarach przy drodze nr 17
- projekt przebudowy obiektu mostowego – przepustu w ul. Borowej w Libertowie
- wykonanie projektu zabezpieczenia osuwiska przy drodze gminnej nr 058 w Brzyczynie
zakupy inwestycyjne
- zakup wiat przystankowych i szyb do wiat

1 475 000,00

2 238 720,00
2 061 000,00
92 720,00
55 000,00

30 000,00

1 390 000,00
900 000,00
90 000,00
150 000,00
170 000,00
20 000,00
60 000,00
85 000,00
85 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

220 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
zakupy inwestycyjne
- wykup gruntów

220 000,00
220 000,00
220 000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

38 000,00

Urzędy gmin
w tym:
zakupy inwestycyjne

38 000,00
38 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

936 000,00

Szkoły podstawowe
w tym:
inwestycje
- budowa sali gimnastycznej przy SP w Bukowie

936 000,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

326 698,00

Pozostała działalność
inwestycje
- wkład własny na realizację projektu współfinansowanego ze środków, o których mowa w art.
5 ust. 1pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego –

326 698,00
304 415,00
304 415,00

936 000,00
936 000,00
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projekt „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Mogilany”
dotacje inwestycyjne
- dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – projekt
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla
uczniów Małopolski”
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

900
90001

90015

921
92109

926
92601

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
zakupy inwestycyjne
- zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego hydroforni, pompowni wody
i oczyszczalni ścieków we Włosani
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
inwestycje
- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego

22 283,00
22 283,00

150 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
dotacje celowe

10 000,00
10 000,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

160 000,00

Obiekty sportowe
w tym:
inwestycje
- boisko LKS Mogilany
- boisko LKS Gaj

160 000,00

OGÓŁEM

160 000,00
150 000,00
10 000,00
5 554 418,00

§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 2 341 119,00 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 625 156,00 zł
2) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 715 963,00 zł.
§ 4.
1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 625 156,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu
w wysokości 3 284 037,00 zł jak poniżej:
Wyszczególnienie

Kwota ( w zł )

1. DOCHODY OGÓŁEM

35 730 592,36

1.1. Dochody bieżące

32 624 472,36

1.2. Dochody majątkowe

3 106 120,00

2. WYDATKI OGÓŁEM

38 071 711,36

2.1. Wydatki bieżące

32 517 293,36

2.2. Wydatki majątkowe
3. NADWYŻKA / DEFICYT ( 1-2 )

5 554 418,00
(-) 2 341 119,00

4. FINANSOWANIE

2 341 119,00

5. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (5.1. + 5.2.)
z tego:
5.1. Pożyczki
5.2. Obligacje komunalne

5 625 156,00

6. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (6.1. + 6.2. + 6.3.)
z tego:
6.1. Spłata rat zaciągniętych pożyczek
6.2. Spłata rat zaciągniętych kredytów
6.3. Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych

3 284 037,00

1 625 156,00
4 000 000,00

756 120,00
1 667 917,00
860 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań
1) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2012 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 218 866,00 zł
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2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości
406 290,00 zł
3) z tytułu emitowanych w roku 2012 papierów wartościowych w wysokości 4 000 000,00 zł z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 715 963,00 zł
b) na sfinansowanie zaplanowanych w rozchodach budżetu spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów
wartościowych 3 284 037,00 zł
3. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i papierów wartościowych
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 Mogilany w części określającej
Wieloletnią Prognozę Długu.
§ 5.
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 200 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 202 000,00 zł - z czego:
1) rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości 120 000,00 zł - jak poniżej:
Sołectwo Brzyczyna 7 000,00 zł
Sołectwo Buków 11 000,00 zł
Sołectwo Chorowice 10 000,00 zł
Sołectwo Gaj 15 500,00 zł
Sołectwo Konary 11 000,00 zł
Sołectwo Kulerzów 9 000,00 zł
Sołectwo Libertów 11 000,00 zł
Sołectwo Lusina 13 000,00 zł
Sołectwo Mogilany 15 500,00 zł
Sołectwo Włosań 17 000,00 zł,
która zostanie uruchomiona do działów po przedłożeniu przez poszczególne sołectwa uchwał z posiedzeń Rad
Sołeckich
2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 82 000,00 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
ustawami:
Dział Rozdz. Paragraf
1

2

Nazwa

3

750
75011
2010

4

Dochody
5

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

79 138,00

Urzędy wojewódzkie

78 888,00

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

78 888,00

Urzędy wojewódzkie

75011

Wydatki
6
79 138,00

78 888,00

w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
75045
2010

75045

78 888,00
78 888,00
78 888,00

Kwalifikacja wojskowa

250,00

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

250,00

Kwalifikacja wojskowa

250,00

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

250,00
250,00
250,00
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751

75101
2010

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

1 800,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa

1 800,00

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

1 800,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa

75101

1 800,00

1 800,00

w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
754
75414
2010

75414

1 800,00
1 800,00
720,00
1 080,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

250,00

Obrona cywilna

250,00

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

250,00

Obrona cywilna

250,00

250,00

w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
852
85212

2010

250,00
250,00
250,00

POMOC SPOŁECZNA

3 158 567,00 3 158 567,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

3 140 465,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
3 140 465,00
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

85212

3 140 465,00

w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85213

2010

85213

3 140 465,00
148 797,00
130 227,00
18 570,00
2 991 668,00

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

8 502,00

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

8 502,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

8 502,00

w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

8 502,00
8 502,00
8 502,00
9 600,00
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2010

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

9 600,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85228

9 600,00

w tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

9 600,00
9 600,00
9 600,00

OGÓŁEM

3 239 755,00 3 239 755,00

oraz przyjmuje się informację o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych na 2012 rok:
Dział

Rozdz.

Paragraf

1

2

3

Nazwa

Kwota
(w zł)

4

750
75011
0690
852
85212

5

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

620,00

Urzędy wojewódzkie

620,00

Wpływy z różnych opłat (opłata za wydaną informację teleadresową)

620,00

POMOC SPOŁECZNA

43 208,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

43 208,00

0920

Pozostałe odsetki

3 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 000,00

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

37 208,00

OGÓŁEM

43 828,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego:
Dział Rozdział Paragraf
1

2

3

852
85204
2320

85204

Nazwa
4

Dochody

Wydatki

5

6

POMOC SPOŁECZNA

74 000,00 74 000,00

Rodziny zastępcze

74 000,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

74 000,00

Rodziny zastępcze

74 000,00

w tym:
wydatki bieżące
w tym:

74 000,00

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

74 000,00

RAZEM:

3) 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:

Lp.
1.

1.1.

Wyszczególnienie
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw razem:

1.1.1. Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dział Rozdz.
756

Dochody
130
000,00

75618

130
000,00
130
000,00

Wydatki
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2.
2.1.

OCHRONA ZDROWIA RAZEM:

851

Zwalczanie narkomanii (razem)

130 000,00
85153

2 500,00

2.1.1. Programy profilaktyczne, seminaria, warsztaty, koncerty, spektakle, zakup
fachowej literatury, udział w kampaniach, szkolenia.
2.2.

2 500,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)

85154

127 500,00

2.2.1. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w tym:
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji
- udział w szkoleniach, naradach i konferencjach
- materiały biurowe

23 930,00

2.2.2. Działalność Punktu Konsultacyjnego:
- koszty zatrudnienia psychologa,
- szkolenia,
- zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych dotyczących problematyki
uzależnień,
- wyposażenie oraz bieżące koszty jego działalności (materiały biurowe, media)

15 850,00

2.2.3. Kontynuacja działalności świetlic na terenie Gminy Mogilany:
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pedagoga prowadzących zajęcia
w świetlicach,
- zakup drożdżówek w ramach dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic
środowiskowych,
- doposażenie świetlic w materiały biurowe i papiernicze,
- zakup środków czystości i art.spożywczych,
- zakup wyposażenia świetlic,
- bieżące koszty utrzymania świetlic (sprzątanie, czynsz, media itp.)

65 745,00

2.2.4. Integracja świetlic: imprezy integracyjne (wycieczki, ogniska, imprezy z okazji
Dnia Dziecka i Mikołaja)

4 000,00

2.2.5. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna:
- seminaria dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych służb
społecznych,
- teatry profilaktyczne,
- warsztaty profilaktyczne,
- wywiadówki profilaktyczne,
- kampanie (ulotki, broszury)
- profilaktyczne programy edukacyjne,
- diagnoza lokalnych zagrożeń

4 500,00

2.2.6. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży:
- wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia,
- doposażenie w sprzęt sportowy.

8 475,00

2.2.7. Kierowanie wniosków do sądu w celu zastosowania przymusowego leczenia
odwykowego:
- opłaty sądowe,
- koszty sądowe
- biegły sądowy

5 000,00

4) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł oraz
wydatki na realizację zadań Gminy Mogilany związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- jak poniżej:
Wyszczególnienie

Lp.
1.

GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.1

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

Dział Rozdz. Paragraf Dochody Wydatki
900

5 000,00
90019

1.1.1 Dochody bieżące: wpływy z różnych opłat
2.2

Pozostała działalność

2.2.2 Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i z
ochroną powietrza w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
- wsparcie działalności proekologicznej w zakresie ochrony pszczoły
miodnej, tj. zakup węzy i wymianę plastrów w rodzinach pszczelich na

5 000,00
0690

90095

5 000,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
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terenie Gminy Mogilany
OGÓŁEM

5 000,00

5 000,00

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, w łącznej kwocie 2 001
854,00 zł, jak w załączniku Nr 1.
§ 8.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany:
1) do dokonywania zmian 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 zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej
Prognozy Finansowej;
b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub
zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, - z wyłączeniem zmian kwot wydatków 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 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;
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. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do
dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczone - w granicach rozdziału wydatków,
2) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją zadań statutowych tych jednostek
- z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
§ 9. W zakresie wykonania budżetu na rok 2012 upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie
roku 2012 nie może przekroczyć limitu 1 200 000,00 zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż
bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.-

Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus
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Uzasadnienie
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MOGILANY NA 2012 ROK
I. Dochody budżetowe
W budżecie Gminy Mogilany na 2012 rok dochody ogółem zostały zaplanowane na łączną kwotę
35 730 592,36 zł i zakłada się wzrost dochodów w porównaniu z rokiem 2011 o 11,90 %. Budżet Gminy
Mogilany na 2012 rok zakłada, iż dochody bieżące wyniosą 32 624 472,36 zł tj. 91,31 % dochodów ogółem,
natomiast dochody majątkowe planowane są na poziomie 3 106 120,00 zł tj. 8,69 % dochodów ogółem.
W szczególności źródłami dochodów są wpływy z:
- podatków (m.in. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego opłacanego
w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych),
- opłat (m.in. skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i targowej)
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- sprzedaży majątku,
- subwencji,
- dotacji celowych z budżetu państwa oraz budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków z UE,
- innych dochodów.
Szczegółowe zestawienie planowanych na 2012 rok dochodów budżetu Gminy według działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2011 rok
przedstawia Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do uchwały budżetowej.
W roku 2012 najważniejszym źródłem dochodów Gminy Mogilany będą, podobnie jak w roku 2011, udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja ogólna z budżetu państwa. W strukturze
planowanych dochodów udziały stanowią 33,53 % dochodów, a subwencja 25,24 % dochodów. W roku 2012
około 14 % stanowić będą dotacje i środki pozyskane z budżetu państwa, innych jednostek samorządu
terytorialnego i Unii Europejskiej. Kolejnym istotnym źródłem będą wpływy z podatków – ponad 13%
dochodów i dochody ze sprzedaży mienia – około 5,9 % dochodów.
Do budżetu Gminy na 2012 rok przyjęto dane dotyczące:
• Planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu planowanych udziałów
gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przesłane przez Ministra Finansów pismem
Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 roku.
• Planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i planowanych dotacji celowych na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych zgodnie z pismem
Wojewody Małopolskiego Nr WF.I.3110.3.1.2011 z dnia 20.10 2011 roku.
• Planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie Nr DKR.F.3101-58/2011 z dnia
20.10.2011 roku.
• Planowanej dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t zgodnie z pismem
Starostwa Powiatowego w Krakowie Nr FN.I.3020.14.2011 z dnia 24.10.2011 roku.
1. Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie
11 981 894,00 zł w 2012 roku wynosić będzie 37,26 % (w roku 2011 wynosi 37,12 %). Minister Finansów
zastrzegł jednak, że przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach
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z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjnoszacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków
i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec więc zwiększeniu lub zmniejszeniu na które Minister
Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.
2. Subwencja ogólna dla naszej Gminy składa się tylko z części oświatowej. Zgodnie z informacją Ministra
Finansów, Gmina w 2012 roku otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 018 684,00 zł,
która przeznaczona jest na finansowanie zadań w zakresie oświaty. Nie jest to jednak wielkość
wystarczająca na pokrycie niezbędnych wydatków oświaty. Zwiększenie w 2012 roku w stosunku do 2011
roku kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012
podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7 % wdrożonej od 1 września 2011 roku oraz planowaną podwyżką
wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od września 2012 roku, a także ze skutkami prognozowanych zmian
w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę. Naliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012
rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.
W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci
i młodzieży ustalonej na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej dla bazowego roku szkolnego
o 4,7 %. Zmiana ta związana jest z planowanym zwiększeniem liczby uczniów szkół podstawowych, które
nastąpi od 1 września 2012 roku w związku z objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Szacuje się,
że liczba uczniów w/w szkół od 1 września 2012 roku zwiększy się o 14,1 %. Ponieważ wzrost ten dotyczyć
będzie 1/3 roku budżetowego liczbę uczniów szkół podstawowych przyjętą do podziału części oświatowej
subwencji ogólnej na rok 2012 zwiększono o 4,7 %. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2012 rok Gmina
Mogilany otrzyma ostateczne potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów w zakresie subwencji. Do
naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok wykorzystane zostaną dane
o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu
Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września i 10 października 2011 roku. Liczba uczniów
szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zostanie zwiększona o wskaźnik odzwierciedlający
prognozowany wzrost od 1 września 2012 roku liczby uczniów szkół podstawowych w związku z objęciem
dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Wielkości te mogą się okazać inne niż pierwotnie zakładano, stąd
też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej korekty budżetowej.
3. Źródłem dochodów budżetowych w roku 2012 są także dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywane na podstawie ustaw i na zadania własne. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie ustaw planowana jest kwota 3 239 755,00 zł w tym na:
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie 1 800,00 zł,
- utrzymanie 3-ch etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 78 888,00 zł,
- kwalifikację wojskową 250,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 250,00 zł
- realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu
alimentacyjnego 3 140 465,00 zł, w tym:
świadczenia rodzinne 2 830 335,00 zł
fundusz alimentacyjny 310 130,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 8 502,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 600,00 zł
Na realizację własnych zadań bieżących planowana jest kwota 488 062,00 zł w tym na wypłatę:
- składek na ubezpieczenia zdrowotne 15 235,00 zł,
- zasiłków i składek na ubezpieczenia emerytalne 82 313,00 zł,
- zasiłków stałych 172 445,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 86 248,00 zł i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 11 480,00 zł,
- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach 120 341,00 zł.
4. Ponadto w zakresie dotacji z budżetu państwa na zadania własne związane z realizacją zadań finansowanych
z udziałem środków z Unii Europejskiej dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki planuje się pozyskać kwotę 5 247,17 zł na dofinansowanie następujących Projektów:
- „Czym skorupka za młodu” 3 397,20 zł,
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- „Aktywna integracja szansą dla Ciebie i Twojej rodziny” 1 849,97 zł.
5. W roku 2012 budżet Gminy zostanie zasilony także dochodami z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonymi
na realizację „projektów miękkich” w łącznej wysokości 171 916,19 zł w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki zgodnie z podpisanymi umowami i tak:
- Umowa Nr UDA-POKL.09.05.00-12-084/10-00 o dofinansowanie Projektu „Czym skorupka za młodu”
19 250,80 zł (Projekt jest realizowany od XI 2011 roku do VI 2012 roku)
- Umowa o dofinansowanie Projektu „Aktywna integracja szansą dla Ciebie i Twojej rodziny” 152 665,39 zł
(Projekt jest realizowany od 2008 roku do 2012 roku)
6. Ze środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
do budżetu Gminy na 2012 rok zaplanowano dotacje na kwotę 1 006 120,00 zł zgodnie z podpisanymi
umowami i tak:
- Umowa Nr 00061-6921-UM0600114/09 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina – etap
I” 756 120,00 zł (w roku 2013 - 462 746,00 zł)
- Umowa Nr 00064-6922-UM0600027/09 + aneks na dofinansowanie „Budowy sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Bukowie” 250 000,00 zł (w roku 2013 – 250 000,00 zł)
Pozostałe dane przyjęte w budżecie dotyczą następujących dochodów i tak:
1. Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 120 000,00 zł planuje się uzyskać m.in. z:
wynajmu lokali mieszkalnych w szkołach,
dzierżawy lokalu użytkowego w budynku administracyjnym, placu oraz części warsztatowej w Bazie
Usług Komunalnych w Gaju,
dzierżawy zabudowanej działki nr 220 o pow. 0,16 ha, położonej w Lusinie,
dzierżawy placu o powierzchni 0,14 ha znajdującego się na działce nr 307/4 położonej w Mogilanach,
za lokalizację instalacji telekomunikacyjnej zwanej „Stacją bazową” na budynku UG.
2. Zaplanowane na kwotę 2 100 000,00 zł dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się pozyskać ze
zbycia następujących działek:
nr 713 o pow. 0,68 ha w Libertowie
nr 356/1 i 356/4 o łącznej powierzchni 0,51 ha w Chorowicach
3. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oszacowany na podstawie uchwały w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości uchwalonych przez Radę Gminy i aktualnej bazy podatkowej.
Obowiązkiem podatkowym na koniec września 2011 roku w podatku od nieruchomości objętych było ponad
66 osób prawnych i ponad 3827 osób fizycznych. Szacuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości
wyniosą 2 335 000,00 zł.
4. Z podatku rolnego planuje się roczne wpływy na kwotę 557 000,00 zł. Zgodnie z Komunikatem Głównego
Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku na
podstawie której nalicza się podatek rolny wynosi 74,18 zł za 1q i jest wyższa w porównaniu z rokiem 2010
o kwotę 36,54 zł tj. o 97,08 %. W związku z tak drastycznym wzrostem ceny skupu żyta Wójt Gminy
wystąpił do Rady Gminy z projektem uchwały o obniżenie ceny skupu żyta o 30 % tj. do kwoty 51,93 zł.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969 z późn. zm.) rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie
powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz
zaliczenia do okręgu podatkowego,
2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek rolny
za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt. 1 – równowartość pieniężną 2,5q żyta,
- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt. 2 – równowartość pieniężną 5q żyta. W związku z powyższym
w 2012 roku po podjętej przez Radę Gminy uchwale obniżającej cenę skupu żyta o zaproponowane
przez Wójta Gminy 30 %, podatek rolny będzie wynosił:
- 129,83 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 259,65 zł (od 1 ha gruntów).
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Obowiązkiem podatkowym na koniec września 2011 roku w podatku od rolnym objętych było ponad
77 osób prawnych i ponad 6372 osób fizycznych.
5. Z podatku leśnego planuje się, że roczne wpływy wyniosą 19 300,00 zł. Do opłacenia tego podatku
zobowiązanych jest obecnie ponad 22 osoby prawne i ponad 885 osób fizycznych. Stawka podatku leśnego
w 2011 roku wynosi za 1 m sześcienny 34,02 zł, a na 2012 rok wyniesie 186,68 zł
6. Prognozowane dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 233 400,00 zł i zostały ustalone na
poziomie wyższym o 21 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011. Wójt Gminy wystąpił
do Rady Gminy z propozycją podwyższenia stawek tego podatku.
Obowiązkiem podatkowym objętych jest obecnie ponad 40 podatników.
7. Z podatku dochodowego, opłacanego w formie karty podatkowej proponuje się planowane dochody
w kwocie 70 000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011. Wymiarem i poborem tego
podatku zajmuje się Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie. Liczba podatników wybierających te formę
opodatkowania jest zmienna. Rodzaj działalności, która może być opodatkowana w tej formie i wysokość
stawek określa rozporządzenie Ministra Finansów. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej to forma zryczałtowanego uiszczania podatku przez podatników prowadzących
drobną działalność usługową lub usługowo-produkcyjną.
8. Dochody z podatku od spadków i darowizn pobierają urzędy skarbowe, a następnie przekazują do budżetu
Gminy. Zasady opłacania tego podatku określa Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków
i darowizn. Z tego tytułu planuje się wpływy w kwocie 150 000,00 zł tj. na poziomie wyższym o 25 %
przewidywanego wykonania za rok 2011.
9. Przewiduje się prognozowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 230 000,00 zł.
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych wymiarem
i poborem tego podatku na rzecz Gminy zajmują się urzędy skarbowe.
10. Prognozowane dochody z opłaty targowej wynoszą podobnie jak w roku 2011 – 15 563,00 zł.
11. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania
za rok 2011 na kwotę 130 000,00 zł i przeznaczono je na realizację zadań w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
12. W roku 2011 prognozowana kwota wpływów z opłaty skarbowej będzie się kształtowała na poziomie
przewidywanego wykonania 2011 roku i wyniesie 40 000,00 zł. Przedmiot opłaty skarbowej, obowiązek
zapłaty, wysokość stawek, jej pobór i zwrot, a także właściwość organu podatkowego określa Ustawa z dnia
16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
13. Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w 2012 roku wynosić
będzie podobnie jak w 2011 roku 6,71%. Założono, że wpływy z tego źródła dochodu w roku przyszłym
będą wyższe i osiągną poziom 80 000,00 zł.
14. Z tytułu odpłatności za wodę i ścieki przyjęto wzrost planowanych dochodów w porównaniu z rokiem 2011
o 4 % i zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 2 040 000,00 zł. Ponieważ Gmina Mogilany nie
posiada własnego ujęcia wody, kupuje wodę od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie oraz
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, po cenie przez nich ustalonej.
Dlatego też, Gmina zmuszona jest do podwyższenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, stanowiących własność Gminy i taryf za ścieki wprowadzane do gminnych urządzeń
kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2012 roku.
15. Pozostałe dochody takie jak opłata za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat, pozostałe odsetki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok.
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II. Wydatki budżetowe
Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy Mogilany na 2012 rok wzięto pod uwagę zaplanowane dochody,
planowane przychody i rozchody budżetu oraz przeanalizowano propozycje i wnioski złożone przez:
1. kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
2. kierowników referatów i stanowiska pracy jednoosobowe i wieloosobowe Urzędu Gminy
3. Rady Sołeckie
4. Stowarzyszenia działające nas terenie Gminy.
Przy planowaniu wydatków wzięto także pod uwagę założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu
ustawy budżetowej na 2012 rok, a to:
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %
wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru.
W budżecie Gminy Mogilany na 2012 rok wydatki zostały zaplanowane na łączną kwotę 38 071 711,36 zł.
Budżet zakłada , że wydatki bieżące wyniosą 32 517 293,36 zł tj. 85,41 % wydatków ogółem, natomiast
wydatki majątkowe planowane są na kwotę 5 554 418,00 zł tj. 14,59 % wydatków ogółem. W ogólnej kwocie
wydatków rezerwy stanowią 1,06 % budżetu.
Zestawienie planowanych na 2012 rok wydatków budżetu Gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej z podziałem na wydatki gminy, w układzie wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe
w porównaniu do przewidywanego wykonania w takim samym układzie za 2011 rok przedstawia Załącznik Nr
2 do uzasadnienia do uchwały budżetowej.
W ramach wydatków bieżących planuje się:
1. w dziale 010
• rozdz. 01022 – kwota 52 000,00 zł na nadzór nad bezpańskimi psami wraz z systemem unieszkodliwiania
odpadów zwierzęcych w tym koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku i utylizacji martwych
sztuk.
• rozdz. 01030 – kwota 12 000,00 zł na przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego do Małopolskiej Izby
Rolniczej zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.
• rozdz. 01095 – kwota 50 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych przy udziale
dotacji z budżetu województwa.
2. w dziale 600
• rozdz. 60004 – kwota 726 000,00 zł w formie dotacji jako udział Gminy w kosztach realizacji porozumienia
międzygminnego z Gminą Miejską Kraków na wykonywanie zadań publicznych w ramach lokalnego
transportu zbiorowego.
• rozdz. 60016 – kwota 2 045 610,00 zł w tym na:
- remonty bieżące i cząstkowe dróg gminnych - 881 400,00 zł oraz zakup materiałów dla BUK w Gaju
w ramach planowanych robót drogowych
- zimowe utrzymanie dróg - 300 000,00 zł
- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne - 110 000,00 zł
- bieżące utrzymanie i działalność prowadzoną przez Bazę Usług Komunalnych w Gaju - 754 210,00 zł
z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich 530 240,00 zł naliczone
- na świadczenia na rzecz osób 6 000,00 zł fizycznych
- realizację zadań statutowych 217 970,00 zł
W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczonych planuje się wypłatę dodatkowego wynagrodzenia
rocznego (tzw. 13) za 2011 rok, zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych przy całkowitej
refundacji z Urzędu Pracy oraz w ramach prac interwencyjnych przy częściowej refundacji z Urzędu Pracy,
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a także wypłatę nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy (200 % wynagrodzenia). W roku 2012 planuje się
regulację płac o 5 % (w latach 2009 – 2011 regulacji płac nie było). Kwota zaplanowana na realizację zadań
statutowych przeznaczona jest na zakup paliwa i ubezpieczenie posiadanych w BUK pojazdów, zakup piasku,
cementu i innych materiałów do m.in. wykonania korytek, uzupełnienie narzędzi, drobne naprawy i remonty
pojazdów, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. w dziale 700
• rozdz. 70005 – kwota 100 000,00 zł na prace geodezyjne dotyczące mienia Gminy tj. usługi geodezyjne –
wykazy równoważników do dróg, podziały, rozgraniczenia, opinie sądowe, założenie ksiąg wieczystych,
szacowanie działek, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, operaty szacunkowe. Kwota 600 000,00 zł
zabezpieczona na zapłatę odsetek (P. Hardek)
• rozdz. 70095 – kwota 2 400,00 zł na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej tytułem niedostarczenia
przez Gminę Mogilany lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego zgodnie z Postanowieniem Sądu
Rejonowego w Wieliczce I Wydział Cywilny – Sygn. I C 441/10 (200,00 zł m-cznie).
4. w dziale 710
• rozdz. 71004 – kwota 60 000,00 zł na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mogilany oraz 60 000,00 zł na zmiany punktowe planów zagospodarowania
przestrzennego.
5. w dziale 750
• rozdz. 75011 – kwota 180 386,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W ramach
planowanych wydatków, kwotę 78 888,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa przekazana przez
Wojewodę, pozostała kwota 101 498,00 zł stanowi dofinansowanie tych zadań przez Gminę. Z ogólnej
kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone planuje się kwotę
164 426,00 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok oraz regulacja płac o 5%), na
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł oraz 15 460,00 zł na wydatki związane
z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, druków, kwiatów do dekoracji sali ślubów
podczas ceremonii udzielania ślubów, przygotowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, umowa
serwisowa na oprogramowanie do USC, dodatkowa umowa na wdrożenie oprogramowania
przystosowanego do wydawania nowych dowodów osobistych (od 1.1.2012 r.), oprawa ksiąg stanu
cywilnego, tłumaczenia dokumentów zagranicznych, udział w szkoleniach, koszty delegacji służbowych
oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
• rozdz. 75022 – kwota 166 848,00 zł planowana jest na wydatki związane z utrzymaniem rady gminy
i komisji rady gminy tj. wypłatę zryczałtowanych diet, koszty organizacji posiedzeń, obsługi rady itp.
• rozdz. 75023 – kwota 3 395 909,00 zł stanowi wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy
realizującego zadania statutowe Gminy. W ramach tej kwoty na realizację zadań statutowych planuje się
kwotę 781 425,00 zł i są to m.in. wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, papieru i toneru do
drukarek i kserokopiarki, środków czystości, pokryciem kosztów delegacji i ryczałtów samochodowych,
kosztów energii elektrycznej i gazu, opłaty skredytowanej, szkoleń pracowników, kosztów telefonii
stacjonarnej, komórkowej i dostępu do Internetu, koszty serwisu systemu alarmowego, oprogramowania
z Korelacji, odnowienie licencji na oprogramowanie LEX, utrzymanie i serwis zasobów i serwisu www,
odpis na ZFŚS oraz składka na LGD „Blisko Krakowa”. W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki
od nich naliczone na kwotę 2 540 840,00 zł planuje się wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
(tzw. 13) za 2011 rok, wypłatę 2-ch nagród jubileuszowych w tym: za 30 lat pracy (150% wynagrodzenia)
i 35 lat pracy (200 % wynagrodzenia) oraz odprawę emerytalną w wysokości 6-cio krotnego
wynagrodzenia miesięcznego. Planuje się również regulację płac o 5 % z uwagi na to, że w latach 20092011 regulacji płac nie było. Planowane są także wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów
zlecenia (m.in. audytor, obsługa prawna, zadania p.poż. oraz doręczanie nakazów płatniczych) Ponadto
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1098) w związku z uchyleniem w dziale 756
rozdziału 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki klasyfikowane
do tej pory w tym rozdziale zostały umieszczone w rozdziale 75023, a dotyczą one prowizji dla sołtysów
za pobór podatków. Planowana na ten cel kwota wynosi 34 200,00 zł. Kwota 69 000,00 zł stanowi
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym z tytułu diet dla sołtysów uchwalonych przez
Radę Gminy 66 000,00 zł (550,00 zł m-cznie) i 3 000,00 zł na świadczenia wynikające z przepisów bhp
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dla pracowników Urzędu Gminy. Dotacja w kwocie 4 644,00 zł stanowi udział Gminy w rocznym koszcie
utrzymania Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego.
• rozdz. 75045 – kwota 250,00 zł z dotacji od Wojewody na finansowanie zadań z zakresu kwalifikacji
wojskowej,
• rozdz. 75075 – kwota 35 000,00 zł na finansowanie zadań z zakresu promocji Gminy.
6. w dziale 751
• rozdz. 75101 – kwota 1 800,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (z dotacji
z Krajowego Biura Wyborczego).
8. w dziale 754
• rozdz. 75412 – kwota 80 000,00 zł na działalność bieżącą ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy tj.
koszty utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej, koszty umundurowania
i badań lekarskich oraz ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
• rozdz. 75414 – kwota 250,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną z dotacji od Wojewody.
• rozdz. 75421 – kwota 5 000,00 zł została zaplanowana na wydatki związane z obowiązkowymi zadaniami
własnymi gminy, które wynikają z Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89, poz. 590).
9. w dziale 757
• rozdz. 75702 – kwota 1 263 280,00 zł zabezpieczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów
i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz odsetek od planowanej w roku 2012 emisji obligacji
komunalnych oraz planowanego zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie i na wkład własny
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina – etap I”.
10. w dziale 758
• rozdz. 75818 – kwotę 402 000,00 zł stanowią rezerwy budżetu w tym: rezerwa ogólna 200 000,00 zł,
rezerwa celowa do dyspozycji Rad Sołeckich 120 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 82 000,00 zł wyliczona w wysokości niemniejszej niż
0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia
i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
11. w dziale 801
• rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146 – łączna kwota 13 160 851,00 zł została
zaplanowana na wydatki związane z utrzymaniem szkół, przedszkoli i ZEAS z czego wynagrodzenia
i składki od nich naliczone stanowią kwotę 10 219 120,00 zł tj. 77,65 % łącznej kwoty wydatków. Kwota
ta została wyliczona na podstawie umów i projektów organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny
2011/2012. W sytuacji zgody Wójta na postulowane zwiększenie etatu logopedy gminnego z 0,5 etatu do
pełnego etatu ogólna kwota planu wyniosłaby 13 175 956,00 zł (1/2 etatu 15 105,00 zł). W ramach
wynagrodzeń i składek od nich naliczonych została zaplanowana podwyżka dla nauczycieli w wysokości
3,8 % od września 2012 roku, a dla pracowników obsługi i administracji szkół regulacja płac od stycznia
2012 roku w wysokości 10 %, natomiast dla pracowników ZEAS 5 %. Uwzględniono również podwyżki
wynikające z awansu zawodowego nauczycieli, nagrody jubileuszowe dla 19 osób, a także automatyczną
zmianę wysługi lat. Pozostałe wydatki to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek
wiejski i mieszkaniowy oraz bieżące utrzymanie placówek takie jak: energia, gaz, telefon, dowóz dzieci
do gimnazjów i transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do szkół specjalnych
i integracyjnych do Krakowa i Skawiny. Ponadto w rozdz. 80101 planuje się kwotę 83 300,00 zł na
remonty bieżące w szkołach w tym: do wykonania przez Bazę Usług Komunalnych w Gaju (koszty
zakupu materiałów) 47 600,00 zł, do zlecenia na zewnątrz 12 700,00 zł i na opracowanie dokumentacji
zabezpieczenia osuwiska przy SP w Konarach 23 000,00 zł. Dotacja w wysokości 320 000,00 zł
przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z Gminy Mogilany
w przedszkolach na terenie Gminy Kraków, Świątniki Górne i Skawina zgodnie z zawartymi
porozumieniami oraz w Punkcie Przedszkolnym w Libertowie. Na realizację Projektu pn. „Czym
skorupka za młodu” zaplanowano kwotę 22 648,00 zł. W budżecie na 2012 rok nie została uwzględniona
kwota w wysokości 257 099,00 zł na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz kwota
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178 998,00 zł na ewentualne odprawy emerytalne dla 9 osób. W rozdziale 80110 zaplanowano środki
w wysokości 120 000,00 zł na utrzymanie placu wstrzymanej budowy Gimnazjum w Mogilanach oraz
kwota 200 000,00 zł na ewentualne koszty związane z zapłatą kary na rzecz Firmy „Przemysłówka”.
• rozdz. 80195 – kwota 66 717,00 zł w tym na:
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 37 717,00 zł
- działalność Szkolnego Związku Sportowego 25 000,00 zł
- zwrot kosztów w formie dotacji za delegowanego do Zarządu ZNP 4 000,00 zł pracownika zgodnie
z podpisanym Porozumieniem
12. w dziale 851
• rozdz. 85153 – kwota 2 500,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
• rozdz. 85154 – kwota 127 500,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a kwota 5 000,00 zł w formie
dotacji przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Interwencja kryzysowa dla osób uwikłanych
w przemoc domową i rodzin zagrożonych patologią” przez podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w drodze konkursu ofert.
13. w dziale 852
• rozdz. 85201 – kwota 136 873,00 zł na obsługę i utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gaju
i Mogilanach.
• rozdz. 85202 – kwota 193 600,00 zł na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.
Aktualnie umieszczonych jest 7 osób, wydano skierowania dla 2 osób.
• rozdz. 85204 – kwota 74 000,00 zł na wypłatę zapomóg dla dzieci w rodzinach zastępczych w ramach
dotacji otrzymanej z Powiatu.
• rozdz. 85212 – kwota 3 246 241,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
i obsługę świadczeń (na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Gmina otrzyma dotację
w wysokości 3 140 465,00 zł, pozostała kwota 105 776,00 zł stanowi środki własne Gminy), na zwroty
dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki zabezpiecza się kwotę 3 500,00 zł.
• rozdz. 85213 – kwota 29 468,00 zł (w tym: 23 737,00 z dotacji od Wojewody) na 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.
• rozdz. 85214 – kwota 147 800,99 zł w ramach zadań własnych planowana jest na wypłatę zasiłków
celowych (w tym: opał, odzież, dopłata do przyborów szkolnych, remont mieszkań, zdarzenia losowe,
wycieczki, dopłata do kosztów leczenia) i kwota 102 385,00 zł na zasiłki okresowe oraz na pomoc
finansową na pokrycie wydatków na składki zdrowotne dla osób bezdomnych i nie mających dochodu
i możliwości ubezpieczenia z innego tytułu. W ramach tej kwoty dotacja celowa od Wojewody na
realizację zadań własnych (gwarantowany zasiłek okresowy) stanowi kwotę 82 313,00 zł. Na zwroty
dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem planuje się kwotę 600,00 zł. Kwota 25 091,01 zł
przeznaczona jest na zasiłki celowe w ramach realizowanego projektu systemowego „Aktywna
integracja szansą dla Ciebie i Twojej rodziny” jako wkład własny do projektu.
• rozdz. 85216 – kwota 240 840,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych (w tym z dotacji od
Wojewody na realizację zadań własnych kwota 172 445,00 zł). Na zwroty dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem planuje się kwotę 600,00 zł.
• rozdz. 85219 – kwota 864 055,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz
realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach wydatków na
wynagrodzenia i składki od nich naliczone planuje się wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
(tzw. 13) za 2011 rok oraz 4 nagród jubileuszowych (za 20 lat, 30 lat i 35 lat pracy). Planuje się również
regulację płac o 5 % z uwagi na to, że w latach 2009 – 2011 regulacji płac nie było. W ramach
wydatków związanych z realizacją zadań statutowych planuje się zakup materiałów biurowych, środków
czystości, tonerów do drukarek, faksu i kserokopiarki, zakup energii, usług pocztowych,
telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, usługi informatyczne, szkolenia, delegacje i ryczałty
samochodowe dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp. Dotacja od
Wojewody na realizację zadań własnych wyniesie 97 728,00 zł.
• rozdz. 85228 – kwota 51 166,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla osób świadczących usługi
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dotacja celowa od Wojewody na realizację
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zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi wyniesie 9 600,00 zł.
• rozdz. 85295 – kwota ogółem 261 847,00 zł w tym: kwota 58 320,00 zł przeznaczona jest na dożywianie
uczniów w szkołach na terenie Gminy (zakup usług gastronomicznych), tą formą świadczenia planuje się
objąć 54 dzieci oraz w formie zasiłku celowego – posiłek dla potrzebujących na kwotę 164 547,00 zł,
kwota 38 980 zł na organizację prac społeczno-użytecznych. Dotacja celowa od Wojewody na realizację
zadań własnych wyniesie 120 340,00 zł.
14. w dziale 853
• rozdz. 85395 – kwota 154 515,36 zł na realizację Projektu „Aktywna integracja szansą dla Ciebie i Twojej
rodziny”, oraz kwota 776,00 zł w formie dotacji celowej do Samorządu Województwa jako wkład
własny Gminy do realizacji Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na
lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”. Bezpośrednim celem projektu jest umożliwienie
uczniom zarówno w domach jak i w szkołach dostępu do Internetu. Ponadto planuje się kwotę
12 400,00 zł jako dopłatę Powiatowi do kosztów pobytu dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych (art. 191 ustawy z 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. Nr 149 poz. 887 – od stycznia 2012 roku
nowe zadanie Gminy związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców).
15. w dziale 854
• rozdz. 85401 – kwota 162 802 zł planowana jest na działalność świetlic szkolnych w ZS w Gaju i SP
w Mogilanach i Libertowie.
• rozdz. 85415 – kwota 33 100,00 zł planowana jest na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu
Gminy.
16. w dziale 900
• rozdz. 90001 – kwota 2 265 000,00 zł przeznaczona jest na zakup wody z sieci ZWiK w Skawinie oraz
MPWiK w Krakowie, zakup energii (zbiornik wodociągowy, oczyszczalnie ścieków w Lusinie i we
Włosani, przepompownie), obsługę oraz naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni,
opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup i wymianę wodomierzy.
• rozdz. 90003 – kwota 6 100,00 zł jako koszty związane z wysypiskiem śmieci w Kulerzowie w tym:
prowadzenie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska – badanie wód odciekowych z wysypiska,
wywóz odcieków i pokrycie kosztów energii.
• rozdz. 90004 – kwota 30 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane ze sprzątaniem i utrzymaniem
rynku w Mogilanach.
• rozdz. 90015 – kwota 570 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z zakupem energii do
oświetlenia ulicznego oraz konserwacją sieci i opraw oświetleniowych na terenie gminy.
• rozdz. 90095 – kwota 47 500,00 zł w tym na:
- utylizację odpadów zawierających azbest pochodzący z wymiany pokryć dachowych 24 000,00 zł,
- ugody na gruntach dot. stosunków wodno-prawnych na gruncie (koszt ekspertyz wykonanych przez
biegłych) 15 000,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy poległych na wojnie 1 500,00 zł
- wsparcie działalności proekologicznej w zakresie ochrony pszczoły miodnej, tj. na zakup węzy
i wymianę plastrów w rodzinach pszczelich na terenie Gminy Mogilany 7 000,00 zł
17. w dziale 921
• rozdz. 92105 – kwota 7 000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie kultury przez
podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
w drodze konkursu ofert.
• rozdz. 92109 – dotacja podmiotowa w kwocie 635 678,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogilanach.
• rozdz. 92116 – dotacja podmiotowa w kwocie 102 273,00 zł na prowadzenie Gminnej Biblioteki
Publicznej.
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18. w dziale 926
• rozdz. 92605 – kwota 160 000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej
i sportu przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia
zysku w drodze konkursu ofert.
W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lusinie – etap I.
W roku 2012 planuje się zakończenie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina etap I rozpoczętego w 2011 roku. Zgodnie z podpisaną umową Nr 00061-6921-UM0600114/09 Gmina na to
zadanie otrzyma pomoc finansową w wysokości 1 218 866,00 zł z PROW w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w dwóch transzach w latach 2012 i 2013, w tym w roku 2012 –
756 120,00 zł i w roku 2013 – 462 746,00 zł. W celu realizacji przedmiotowej inwestycji Gmina zaciągnie
w roku 2012 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczkę
w wysokości 1 218 866,00 zł na tzw. prefinansowanie oraz dodatkowo na wkład własny w wysokości
406 289,82 zł. W ramach I etapu budowy tej kanalizacji powstanie 873,3 mb kolektora głównego PVC
d:315mm i 3665,5 mb kanałów bocznych PVC d:200 mm. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: kolektor
główny oraz kanał nr 1 (ul. Św. Floriana) z terminem wykonania do 15.01.2012 roku oraz pozostały zakres do
30.10.2012 roku. Kanały boczne zostaną wybudowane m.in. wzdłuż dróg gminnych: ul. Przymiarki, ul. Św.
Floriana, ul. Źródlana, ul. Spacerowa, ul. Zdrojowa (od ul. Krakowskiej do Szkoły), ul. Krakowska (od
ul. Zdrojowej do ul. Przymiarki). W budżecie na rok 2012 na realizację tego zadania zaplanowano kwotę
2 061 000,00 zł.
2. Budowa chodnika w Mogilanach.
Zadanie obejmuje budowę chodnika (ok.636 mb) w Mogilanach wraz z budową odwodnienia, kanalizacji
deszczowej, oraz zjazdów indywidualnych na ul. Zakopiańskiej- odcinek od ul. Świątnickiej do ul. Jaśminowej.
Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju”” w wysokości 500 000,00 zł. Kwota ta
wpłynie do budżetu Gminy po zrealizowaniu zadania w roku 2013. W projekcie budżetu na rok 2012 na
realizację tego zadania zaplanowano kwotę 900 000,00 zł.
3. Budowa sali gimnastycznej w Bukowie
W roku 2011 zaplanowano wydatki zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2011. Wykonano zakres (stan
surowy i sieci zewnętrzne) obejmujący I etap na który Gmina otrzyma pomoc w wysokości 250 000,00 zł
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wpływ tych środków planowany jest
w roku 2012. Natomiast w roku 2012 planuje się zakończenie robót budowlanych w terminie do 30.05.2012
roku, wyposażenie sali gimnastycznej, remont ogrodzenia, zagospodarowanie terenu i przekazanie sali
gimnastycznej do użytku od 1.09.2012 roku. Na drugi etap Gmina otrzyma również pomoc w wysokości
250 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w roku 2013. W budżecie
na rok 2012 na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 936 000,00 zł.
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.
W roku 2012 wykonane zostanie oświetlenie na ul. Osiedlowej w Mogilanach, ul. Zagórskiej w Mogilanach,
ul. Bartnickiej w Libertowie, dr. powiat. Nr K2173 w Kulerzowie, dr. powiat. Nr K2173 w Bukowie,
dr. gminnej. Nr 048 w Chorowicach, ul. Żary w Mogilanach, dr. gminnej. Nr 045 w Chorowicach, ul. Zgodnej
w Libertowie. Dla w/w zadań została w latach poprzednich opracowana niezbędna dokumentacja. W budżecie
na rok 2012 na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.
Ponadto w ramach zabezpieczonych w budżecie na rok 2012 środków w wysokości 220 000,00 zł
przeznaczonych na wykup gruntów planuje się m.in. wykup gruntu przeznaczonego pod dojście do kładki
w Mogilanach (150 000,00 zł).
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W ramach wydatków majątkowych zaplanowano także kwotę 304 415,00 zł na wkład własny na realizację
projektu współfinansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na projekt „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie
Mogilany” oraz kwotę 22 283,00 zł na dotację celową do samorządu województwa na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego – projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start
w przyszłość dla uczniów Małopolski”.
III. Zbiorcze zestawienie ogólnych wielkości planowanego budżetu na 2012 rok:

Wyszczególnienie

Kwota (w zł )

1. DOCHODY OGÓŁEM

35 730 592,36

1.1. Dochody bieżące

32 624 472,36

1.2. Dochody majątkowe

3 106 120,00

2. WYDATKI OGÓŁEM

38 071 711,36

2.1. Wydatki bieżące

32 517 293,36

2.2. Wydatki majątkowe

5 554 418,00

3. NADWYŻKA OPERACYJNA ( 1.1. – 2.1.)

107 179,00

4. NADWYŻKA / DEFICYT ( 1-2 )

(-) 2 341 119,00

5. FINANSOWANIE

2 341 119,00

6. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ( 6.1. + 6.2. )
z tego:
6.1. Pożyczki
6.2. Obligacje komunalne

5 625 156,00

7. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ( 7.1. + 7.2. + 7.3. )
z tego:
7.1. Spłaty pożyczek w tym:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lusinie – etap I 756 120,00
7.2. Spłaty kredytów w tym:
Rozbudowa SP w Libertowie o dodatkowe sale lekcyjne i salę gimnastyczną 417 917,00
Sfinansowanie deficytu z roku 2007 (zad. inw.) 1 250 000,00
7.3. Wykup obligacji komunalnych w tym:
Sfinansowanie deficytu z roku 2008 (zad. inw.) 860 000,00

3 284 037,00

1 625 156,00
4 000 000,00

756 120,00
1 667 917,00

860 000,00

IV. Wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Dział Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

851

85154

Zadania w zakresie interwencji kryzysowej dla osób uwikłanych w przemoc domową i rodzin
zagrożonych patologią

5 000,00

921

92105

Zadania w zakresie kultury

7 000,00

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

160 000,00

OGÓŁEM

172 000,00

Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus
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Załącznik Nr 1
do uzasadnienia
do Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany
na 2012 rok
Dział
Rozdz.

Wyszczególnienie

Przewidywane
wykonanie
za 2011 rok

Plan
na 2012 rok

%
4:3

1

2

3

4

5

010
01010

01022

01095

020
02001

600

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
b) dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (§ 6298)

37 296,86

756 120,00 2027%

0,00

756 120,00

0%

0,00
0,00

756 120,00
756 120,00

0%
0%

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z óżnych dochodów ( § 0970)

277,00

0,00

0%

277,00
277,00

0,00
0,00

0%
0%

Pozostała działalność w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010)
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§ 2330)

37 019,86
37 019,86
7 079,86

0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

29 940,00

0,00

0%

LEŚNICTWO

300,00

300,00

100%

Gospodarka leśna w tym:
a) dochody bieżące
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750)

300,00
300,00
300,00

300,00
300,00
300,00

100%
100%
100%

141 431,00

0,00

0%

1 000,00
1 000,00
1 000,00

0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

Drogi publiczne gminne w tym:
a) dochody bieżące
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

140 431,00
140 431,00
140 431,00

0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

918 958,00

2 220 200,00

242%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat (opłata planistyczna) (§ 0690)
- 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
(czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) (§ 0750)
- pozostałe odsetki (§ 0920)
b) dochody majątkowe
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

918 958,00
251 200,00
51 000,00
200 000,00

2 220 200,00
120 200,00
0,00
120 000,00

242%
48%
0%
60%

200,00
667 758,00
667 758,00

200,00
2 100 000,00
2 100 000,00

100%
314%
314%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

124 369,00

110 668,00

89%

73 402,00
73 402,00
73 372,00

78 918,00
78 918,00
78 888,00

108%
108%
108%

700
70005

750
75011

Urzędy wojewódzkie w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010)
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- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(§ 2360)

30,00

30,00

100%

25 200,00
25 200,00
1 200,00
24 000,00

31 500,00
31 500,00
1 500,00
30 000,00

125%
125%
125%
125%

75023

Urzędy gmin w tym:
a) dochody bieżące:
- pozostałe odsetki (§ 0920)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

75045

Kwalifikacja wojskowa w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami (§ 2010)

250,00
250,00
250,00

250,00
250,00
250,00

100%
100%
100%

75056

Spis powszechny i inne w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010)

25 517,00
25 517,00
25 517,00

0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

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

19 814,00

1 800,00

9%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010)

1 700,00

1 800,00

106%

1 700,00
1 700,00

1 800,00
1 800,00

106%
106%

Wybory do Sejmu i Senatu w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010)

18 114,00
18 114,00
18 114,00

0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

OBRONA NARODOWA

770,00

0,00

0%

Pozostałe wydatki obronne w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010)

770,00
770,00
770,00

0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

250,00

250,00

100%

75414

Obrona cywilna w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010)

250,00
250,00
250,00

250,00
250,00
250,00

100%
100%
100%

756

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

15 107 404,00 16 892 227,00

112%

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:
a) dochody bieżące
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej (§ 0350)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych w tym:
a) dochody bieżące
- podatek od nieruchomości (§ 0310)
- podatek rolny (§ 0320)
- podatek leśny (§ 0330)
- podatek od środków transportowych (§ 0340)
- podatek od czynności cywilnoprawnych
(§ 0500)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat (§ 0910)

751
75101

75108

752
75212

754

70 400,00
70 400,00
70 000,00

70 400,00
70 400,00
70 000,00

100%
100%
100%

400,00

400,00

100%

1 279 500,00

1 343 500,00

105%

1 279 500,00
1 200 000,00
25 000,00
5 000,00
23 000,00
26 000,00

1 343 500,00
1 240 000,00
38 000,00
6 500,00
28 400,00
30 000,00

105%
103%
152%
130%
123%
115%

500,00

600,00

120%
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75616

75618

75621

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:
a) dochody bieżące
- podatek od nieruchomości (§ 0310)
- podatek rolny (§ 0320)
- podatek leśny (§ 0330)
- podatek od środków transportowych (§ 0340)
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)
- podatek od czynności cywilnoprawnych
(§ 0500)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu (§ 0480)
- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa
drogowego) (§ 0690)
- pozostałe odsetki (§ 0920)
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:
a) dochody bieżące
- podatek dochodowy od osób fizycznych
(§ 0010)
- podatek dochodowy od osób prawnych
(§ 0020)

80104

3 210 363,00
1 095 000,00
519 000,00
12 800,00
205 000,00
150 000,00
15 563,00
1 200 000,00

119%
108%
146%
142%
121%
125%
104%
120%

15 000,00

13 000,00

87%

206 191,00

206 030,00

100%

206 191,00
40 000,00
130 000,00

206 030,00
40 000,00
130 000,00

100%
100%
100%

36 181,00

36 000,00

99%

10,00

30,00

300%

10 848 273,00 12 061 894,00
10 848 273,00 12 061 894,00
10 788 273,00 11 981 894,00

111%
111%
111%

40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00

100%
100%
100%

9 000,00
9 000,00
9 000,00

0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

RÓŻNE ROZLICZENIA

8 648 881,00

9 018 684,00

104%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) dochody bieżące
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

8 648 881,00

9 018 684,00

104%

8 648 881,00
8 648 881,00

9 018 684,00
9 018 684,00

104%
104%

615 352,18

734 633,00

119%

Szkoły podstawowe w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)
- wpływy z usług (§ 0830)
- pozostałe odsetki (§ 0920)

45 135,00
45 135,00
35,00
25 000,00
810,00

253 270,00
3 270,00
10,00
3 100,00
160,00

561%
7%
29%
12%
20%

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
b) dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (§ 6298)

5 500,00
1 790,00
12 000,00

0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

0,00
0,00

250 000,00
250 000,00

0%
0%

Przedszkola w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z usług (§ 0830)
- pozostałe odsetki (§ 0920)
- 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)

540 494,60
540 494,60
474 110,00
1 250,00
20 055,41

480 288,00
480 288,00
457 440,00
200,00
19 250,80

89%
89%
96%
16%
96%

3 539,19

3 397,20

96%

41 540,00

0,00

0%

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)

80101

2 694 000,00
1 010 000,00
355 000,00
9 000,00
170 000,00
120 000,00
15 000,00
1 000 000,00

133%

75647

801

119%

80 000,00

Dywidendy w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z dywidend (§ 0740)

75801

3 210 363,00

60 000,00

75624

758

2 694 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE
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- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2310)
80110

Gimnazja w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)
- wpływy z usług (§ 0830)
- pozostałe odsetki (§ 0920)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
- 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)

29 300,58
29 300,58
17,00
10 400,00
370,00
327,00
15 397,85

955,00
955,00
0,00
900,00
55,00
0,00
0,00

3%
3%
0%
9%
15%
0%
0%

2 788,73

0,00

0%

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym:
a) dochody bieżące
- pozostałe odsetki (§ 0920)

250,00
250,00
250,00

120,00
120,00
120,00

48%
48%
48%

80195

Pozostała działalność w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

172,00
172,00
172,00

0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

OCHRONA ZDROWIA

360,00

0,00

0%

Pozostała działalność w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010)

360,00
360,00
360,00

0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

4 082 004,31

3 786 795,00

93%

7 800,42
7 800,42
0,42
7 800,00

16 416,00
16 416,00
0,00
16 416,00

210%
210%
0%
210%

84 000,00
84 000,00
84 000,00

74 000,00
74 000,00
74 000,00

88%
88%
88%

851
85195

852

POMOC SPOŁECZNA

85202

Domy pomocy społecznej w tym:
a) dochody bieżące
- pozostałe odsetki (§ 0920)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

85204

Rodziny zastępcze w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2320)

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:
a) dochody bieżące
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)
- pozostałe odsetki (§ 0920)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(§ 2360)
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)

3 096 930,99

3 155 965,00

103%

3 096 930,99
300,00

3 155 965,00
500,00

102%
164%

0,99
3 077 130,00

0,00
3 140 465,00

0%
102%

16 500,00

12 000,00

73%

3 000,00

3 000,00

100%

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) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

32 619,00

23 737,00

73%

32 619,00
10 671,00

23 737,00
8 502,00

73%
80%

21 948,00

15 235,00

69%

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:

99 484,00

91 663,00

92%

85213

85214
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a) dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)

99 484,00
18 000,00
80 484,00

91 663,00
8 750,00
82 313,00

92%
49%
102%

1 000,00

600,00

60%

Zasiłki stałe w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)

170 160,00
170 160,00
168 560,00

173 045,00
173 045,00
172 445,00

102%
102%
102%

1 600,00

600,00

38%

85219

Ośrodki pomocy społecznej w tym:
a) dochody bieżące
- pozostałe odsetki (§ 0920)
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

113 670,00
113 670,00
600,00
4 000,00
109 070,00

106 378,00
106 378,00
650,00
8 000,00
97 728,00

94%
94%
108%
200%
90%

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z usług (§ 0830)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010)

10 480,00
10 480,00
3 000,00
7 480,00

13 250,00
13 250,00
3 650,00
9 600,00

126%
126%
122%
128%

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010)

280 000,00
280 000,00
280 000,00

0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

85295

Pozostała działalność w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2310)

186 859,90
186 859,90
13 000,00
170 856,00

132 341,00
132 341,00
12 000,00
120 341,00

71%
71%
92%
70%

3 003,90

0,00

0%

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

218 172,25

154 915,36

71%

85395

Pozostała działalność w tym:
a) dochody bieżące
- pozostałe odsetki (§ 0920)
- 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)

218 172,25
218 172,25
400,00
210 740,35

154 915,36
154 915,36
400,00
152 665,39

71%
71%
100%
72%

7 031,90

1 849,97

26%

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

42 886,00

0,00

0%

Pomoc materialna dla uczniów w tym:
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

42 886,00
42 886,00
42 886,00

0,00
0,00
0,00

0%
0%
0%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 973 821,00

2 054 000,00

104%

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z usług (§ 0830)
- pozostałe odsetki (§ 0920)

1 968 821,00
1 968 821,00
1 960 000,00
8 821,00

2 049 000,00
2 049 000,00
2 040 000,00
9 000,00

104%
104%
104%
102%

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska w tym:
a) dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)

5 000,00

5 000,00

100%

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

100%
100%

85216

854
85415

900
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DOCHODY OGÓŁEM

31 932 069,60 35 730 592,36

112%

w tym:
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe

31 264 311,60 32 624 472,36
667 758,00 3 106 120,00

104%
465%

Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 2
do uzasadnienia
do Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany
na 2012 rok

Dział Rozdz.
Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie
za 2011 rok

2

3

1
010

ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO

Plan na 2012
rok
4

135 885,30

% 4:3
5

2 352 720,00

1731%

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
b) wydatki majątkowe

12 871,44

2 238 720,00 17393%

12 871,44

2 238 720,00 17393%

01022

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
w tym:
a) wydatki bieżące

40 000,00

52 000,00

130%

40 000,00

52 000,00

130%

01030

Izby rolnicze
w tym:
a) wydatki bieżące

9 000,00

12 000,00

133%

9 000,00

12 000,00

133%

74 013,86

50 000,00

68%

01095

600

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

74 013,86

50 000,00

68%

2 350 494,00

4 246 610,00

181%

60004

Lokalny transport zbiorowy
w tym:
a) wydatki bieżące

658 000,00

726 000,00

110%

658 000,00

726 000,00

110%

60014

Drogi publiczne powiatowe
w tym:
b) wydatki majątkowe

20 000,00

0,00

0%

60016

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

60078
700
70005

70095

710
71004

20 000,00

0,00

0%

1 526 472,00

3 520 610,00

231%

1 526 472,00
0,00

2 045 610,00
1 475 000,00

134%
0%

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
a) wydatki bieżące

146 022,00
146 022,00

0,00
0,00

0%
0%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

176 000,00

922 400,00

524%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

167 400,00

920 000,00

550%

137 400,00
30 000,00

700 000,00
220 000,00

509%
733%

8 600,00

2 400,00

28%

8 600,00

2 400,00

28%

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

26 525,00

120 000,00

452%

Plany zagospodarowania przestrzennego

26 525,00

120 000,00

452%

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
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w tym:
a) wydatki bieżące
750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

26 525,00

120 000,00

452%

3 528 905,00

3 818 393,00

108%

75011

Urzędy wojewódzkie
w tym:
a) wydatki bieżące

168 240,00

180 386,00

107%

168 240,00

180 386,00

107%

75022

Rady gmin
w tym:
a) wydatki bieżące

164 462,00

168 848,00

103%

164 462,00

168 848,00

103%

3 150 436,00

3 433 909,00

109%

3 104 436,00
46 000,00

3 395 909,00
38 000,00

109%
83%

Kwalifikacja wojskowa
w tym:
a) wydatki bieżące

250,00

250,00

100%

250,00

250,00

100%

75056

Spis powszechny i inne
w tym:
a) wydatki bieżące

25 517,00

0,00

0%

25 517,00

0,00

0%

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące

20 000,00

35 000,00

175%

20 000,00

35 000,00

175%

751

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

19 814,00

1 800,00

9%

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
w tym:
a) wydatki bieżące

1 700,00

1 800,00

106%

1 700,00

1 800,00

106%

Wybory do Sejmu i Senatu
w tym:
a) wydatki bieżące

18 114,00

0,00

0%

18 114,00

0,00

0%

752

OBRONA NARODOWA

770,00

0,00

0%

75212

Pozostałe wydatki obronne
w tym:
a) wydatki bieżące

770,00

0,00

0%

770,00

0,00

0%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

62 250,00

85 250,00

137%

Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

62 000,00

80 000,00

129%

52 000,00
10 000,00

80 000,00
0,00

154%
0%

250,00

250,00

100%

250,00

250,00

100%

0,00

5 000,00

0%

75023

75045

75108

754
75412

75414

75421

756

75647

757
75702

758

Urzędy gmin
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

Obrona cywilna
w tym:
a) wydatki bieżące
Zarządzanie kryzysowe
w tym:
a) wydatki bieżące

0,00

5 000,00

0%

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

92 700,00

0,00

0%

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
w tym:
a) wydatki bieżące

92 700,00

0,00

0%

92 700,00

0,00

0%

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1 122 140,00

1 263 280,00

113%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące

1 122 140,00

1 263 280,00

113%

1 122 140,00

1 263 280,00

113%

0,00

402 000,00

0%

RÓŻNE ROZLICZENIA
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75818

801
80101

Rezerwy ogólne i celowe
w tym:
1. rezerwa ogólna
2. rezerwa celowa (Rady Sołeckie)
3.rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

0,00

402 000,00

0%

0,00
0,00
0,00

200 000,00
120 000,00
82 000,00

0%
0%
0%

17 146 586,00

14 512 949,00

85%

8 325 765,00

8 212 506,00

99%

7 010 765,00
1 315 000,00

7 276 506,00
936 000,00

104%
71%

501 318,00

569 033,00

114%

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
a) wydatki bieżące

501 318,00

569 033,00

114%

80104

Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

1 814 355,00

1 638 655,00

90%

1 809 355,00
5 000,00

1 638 655,00
0,00

91%
0%

Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

5 467 150,00

2 994 647,00

55%

2 832 150,00
2 635 000,00

2 994 647,00
0,00

106%
0%

80110

80113

Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
a) wydatki bieżące

267 500,00

307 071,00

115%

267 500,00

307 071,00

115%

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
w tym:
a) wydatki bieżące

609 495,00

663 047,00

109%

609 495,00

663 047,00

109%

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
a) wydatki bieżące

65 663,00

61 273,00

93%

65 663,00

61 273,00

93%

80178

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące

41 697,00

0,00

0%

41 697,00

0,00

0%

80195

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące

53 643,00

66 717,00

124%

53 643,00

66 717,00

124%

218 932,88

135 000,00

62%

5 900,00

2 500,00

42%

851

OCHRONA ZDROWIA

85153

Zwalczanie narkomanii
w tym:
a) wydatki bieżące

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące

85195

852

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
POMOC SPOŁECZNA

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze
w tym:
a) wydatki bieżące

85202

Domy pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące

85204

Rodziny zastępcze
w tym:
a) wydatki bieżące

85212

85213

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

5 900,00

2 500,00

42%

212 672,88

132 500,00

62%

212 672,88

132 500,00

62%

360,00

0,00

0%

360,00

0,00

0%

5 384 251,00

5 377 467,00

100%

86 182,00

136 873,00

159%

86 182,00

136 873,00

159%

140 800,00

193 600,00

138%

140 800,00

193 600,00

138%

84 000,00

74 000,00

88%

84 000,00

74 000,00

88%

3 153 241,00

3 249 741,00

103%

3 153 241,00

3 249 741,00

103%

33 776,00

29 468,00

87%
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pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące

33 776,00

29 468,00

87%

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące

271 851,00

275 877,00

101%

271 851,00

275 877,00

101%

85216

Zasiłki stałe
w tym:
a) wydatki bieżące

217 137,00

240 840,00

111%

217 137,00

240 840,00

111%

85219

Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące

743 722,00

864 055,00

116%

743 722,00

864 055,00

116%

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
a) wydatki bieżące

45 697,00

51 166,00

112%

45 697,00

51 166,00

112%

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące

280 000,00

0,00

0%

280 000,00

0,00

0%

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące

327 845,00

261 847,00

80%

327 845,00

261 847,00

80%

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ

217 773,00

494 389,36

227%

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

217 773,00

494 389,36

227%

217 773,00
0,00

167 691,36
326 698,00

77%
0%

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85295

853
85395

854
85401

85415

900
90001

174 342,00

195 902,00

112%

Świetlice szkolne
w tym:
a) wydatki bieżące

98 233,00

162 802,00

166%

98 233,00

162 802,00

166%

Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
a) wydatki bieżące

76 109,00

33 100,00

43%

76 109,00

33 100,00

43%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

2 528 557,00

3 068 600,00

121%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
a) wydatki bieżące
b) majątkowe

2 023 532,00

2 315 000,00

114%

2 014 682,00
8 850,00

2 265 000,00
50 000,00

112%
565%

1 500,00

6 100,00

407%

90003

Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
a) wydatki bieżące

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
a) wydatki bieżące

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

90095

Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące

921
92105

92109

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym:
a) wydatki bieżące
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:

1 500,00

6 100,00

507%

25 590,00

30 000,00

117%

25 590,00

30 000,00

117%

449 000,00
416 000,00
33 000,00

670 000,00
570 000,00
100 000,00

149%
137%
303%

28 935,00

47 500,00

164%

28 935,00

47 500,00

164%

642 730,00

754 951,00

117%

5 500,00

7 000,00

127%

5 500,00

7 000,00

127%

550 715,00

645 678,00

117%
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a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
92116

926
92601

92605

92695

Biblioteki
w tym:
a) wydatki bieżące
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
w tym:
b) wydatki majątkowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki majątkowe

550 715,00
0,00

635 678,00
10 000,00

115%
0%

86 515,00

102 273,00

118%

86 515,00

102 273,00

118%

148 707,00

320 000,00

215%

15 000,00

160 000,00

1067%

15 000,00

160 000,00

1067%

114 425,00

160 000,00

140%

114 425,00

160 000,00

140%

19 282,00

0,00

0%

19 282,00

0,00

0%

OGÓŁEM WYDATKI

33 977 362,18

38 071 711,36

112%

w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

29 827 358,74
4 150 003,44

32 517 293,36
5 554 418,00

109%
134%

Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XIII/106/2011
Rady Gminy Mogilany
z dnia 28 grudnia 2011 r.
na rok 2012
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
MOGILANY W ROKU 2012 (w zł)

Dział Rozdział

1

2

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

3

4

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600
60004

75023

Lokalny transport zbiorowy

4 644,00
4 644,00
4 644,00
324 000,00

Przedszkola

320 000,00

Pozostała działalność

320 000,00
4 000,00

dotacje celowe (bieżące)
851

726 000,00

Urzędy gmin

dotacje celowe bieżące
80195

6

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
dotacje celowe (bieżące)
80104

5
726 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

dla
jednostek
spoza
sektora
finansów
publicznych

726 000,00
dotacje celowe (bieżące)

750

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych

4 000,00

OCHRONA ZDROWIA
85154

5 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 000,00
dotacje celowe (bieżące)

852
85212

POMOC SPOŁECZNA

4 200,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

3 000,00

dotacje celowe (bieżące)
85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85216

Zasiłki stałe

600,00
600,00

dotacje celowe (bieżące)
POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
85395

3 000,00
600,00

dotacje celowe (bieżące)

853

5 000,00

600,00
23 059,00

Pozostała działalność

23 059,00
dotacje celowe (bieżące)

776,00

dotacje celowe (inwestycyjne)
22 283,00
921

747 951,00

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

7 000,00
7 000,00

dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom

7 000,00
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92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby

645 678,00
dotacje podmiotowe

635 678,00

dotacje celowe (inwestycyjne)
10 000,00
92116

Biblioteki

102 273,00
dotacje podmiotowe

926
92605

102 273,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

160 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu

160 000,00
dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom
RAZEM:

160 000,00

1 829 854,00

172 000,00

OGÓŁEM DOTACJE - 2 001 854,00
w tym:
- dotacje podmiotowe 737 951,00
- dotacje celowe 1 263 903,00
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 1 231 620,00
- dotacje celowe inwestycyjne 32 283,00

Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Okarmus

