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UCHWAŁA NR XXIX/199/12
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 28 grudnia 2012 roku
UCHWAŁA BUDŻETOWA
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit i.
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) –
Rada Miejska w Bobowej na wniosek Burmistrza Bobowej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 30 768 773,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 30 219 229,00 zł;
2) dochody majątkowe: 549 544,00 zł; - jak w załączniku nr 1 .
§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 30 301 890,00 zł,- jak w załączniku nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26 138 890,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 17 624 212,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 094 472,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 529 740,00 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 094 985,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 825 596,00 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 294 097,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego-w kwocie 300 000,00 zł;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4 163 000,00 zł, w tym
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 163 000,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w łącznej kwocie 189 000,00 zł; jak w załączniku nr 3.
§ 3. 1.Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu na kwotę 466 883,00 zł, która
zostanie przeznaczona na wskazaną w rozchodach spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 379 281,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
2 846 164,00 zł; – jak w załączniku nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2013 w wysokości
2 379 281,00 zł, z czego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 379 281,00 zł,
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4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach
określonych limitami w ust 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu
i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobowa.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100 000,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65 000,00 zł;
§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 5;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami– jak w załączniku nr 6
3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 7.
4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2013 w łącznej kwocie
jak w załącznik nr 9.
§ 7. Wydatki budżetu na 2013 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę
236 340,00 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.
Nr 52, poz.420 z poźń. zm.) na kwotę 236 340,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 8. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania innych zmian w granicach działu w planie wydatków
niż określone w art. 257 w tym: łącznie z przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami.
§ 9. 1.W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których
zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 000 000,00 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 Burmistrzowi .
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/199/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 grudnia 2012 roku
Dochody Budżetu Gminy Bobowa na 2013 r.
Dział Rozdział
1

2

§

Nazwa

Plan ogółem
w zł

3

4

5

Bieżące
400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki

700

Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0750 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
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki

710

Działalność usługowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług

750

Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

277 800,00
0,00
277 000,00
800,00
147 950,00
0,00
4 400,00
101 000,00

42 000,00
550,00
23 000,00
0,00
23 000,00
1 218 176,00
0,00
20 000,00
1 150 000,00
48 173,00
3,00
1 530,00
0,00
1 530,00
4 340 101,00
0,00
2 414 401,00
4 300,00

0310 Podatek od nieruchomości

805 600,00

0320 Podatek rolny

375 300,00

0330 Podatek leśny

23 500,00

0340 Podatek od środków transportowych

71 700,00
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0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej

2 500,00

0360 Podatek od spadków i darowizn

3 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej

20 500,00

0430 Wpływy z opłaty targowej

43 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

67 000,00
8 000,00

Różne rozliczenia

Subwencja ogólna oświatowa

100,00
17 311 418,00
0,00
17 311 418,00
10 457 996,00

Subwencja ogólna wyrównawcza

6 381 673,00

Subwencja ogólna równoważąca

471 749,00

Oświata i wychowanie

118 221,00

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

61 821,00

0690 Wpływy z różnych opłat

30 000,00

0750 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

17 500,00

0920 Pozostałe odsetki

8 900,00

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

52 547,00

2009 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

9 274,00

Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat

6 234 639,00
0,00
1 000,00

0830 Wpływy z usług

12 000,00

0920 Pozostałe odsetki

1 300,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

5 600,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
853

404 700,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:

852

87 000,00

3 000,00

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

801

6 500,00

0690 Wpływy z różnych opłat
0920 Pozostałe odsetki
758

Poz. 716

5 536 974,00
668 229,00
9 536,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

200 894,00

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

200 894,00

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

198 489,00
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2009 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
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

343 500,00

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

0,00

0690 Wpływy z różnych opłat

8 000,00

0830 Wpływy z usług

335 000,00

0920 Pozostałe odsetki
921

2 405,00

500,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 000,00

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

0,00

0830 Wpływy z usług

2 000,00
bieżące 30 219 229,00

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

262 715,00

Majątkowe
600

750

Transport i łączność

547 044,00

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

547 044,00

6207 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

547 044,00

Administracja publiczna

2 500,00

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

0,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

2 500,00
majątkowe

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

549 544,00
547 044,00
30 768 773,00
809 759,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–6–

Poz. 716

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/199/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wydatki Budżetu Gminy Bobowa na 2013 rok.
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Stanisław Siedlarz
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/199/12
Rady Miejskiej w Bobowej

z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bobowa w 2013 roku
Lp.

Wyszczególnienie

Dz. Rozdz.

Wydatki
w zł

A

Wydatki majątkowe w tym:

4 163 000,00

1

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
i przepompowniami w m. Wilczyska i Stróżna oraz budowę sieci wodociągowej w m. Siedliska i Stróżna

010

01010

99 000,00

2

Wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Bobowa etap II

010

01010

2 000 000,00

3

Budowa dróg dojazdowych do pól

010

01095

25 000,00

4

Udzielenie pomocy finansowej do budowy chodników przy drogach wojewódzkich nr 977 w m. Siedliska
i Sędziszowa i dr.woj nr 981 w m. Wilczyska i Jankowa .

600

60013

500 000,00

5

Modernizacja dróg gminnych

600

60016

350 000,00

6

Opracowanie dokumentacji na modernizację centrum miejscowości Jankowa

600

60016

50 000,00

7

Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w m. Stróżna z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (LGD) 600
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"

60016

189 000,00

8

Odbudowa dróg gminnych po powodzi

600

60078

100 000,00

9

Zakup gruntu w m. Bobowa na Strefę Aktywności Gospodarczej oraz wykonanie dokumentacji projektowej

700

70005

200 000,00

10

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowo-kulturalnego w m. Bobowa

700

70005

100 000,00

11

Zakup samochodu strażackiego

754

75412

40 000,00

12

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na terenie Gmin 900
Ziemi Gorlickiej zadanie realizowane w Gminie Bobowa

90001

160 000,00

13

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na terenie
Gminy Bobowa etap II

900

90001

300 000,00

14

Opracowanie dokumentacji kosztorysowo technicznej na budowę domu kultury wraz z remizą w m.
Sędziszowa

921

92109

50 000,00

RAZEM

4 163 000,00

w tym: wydatki na programy
z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust 1, pkt. 2 i 3
189 000,00

189 000,00

189 000,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/199/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 grudnia 2012 roku
Przychody i rozchody budżetu Gminy Bobowa na 2013 rok
Lp./ §

Treść

Plan w zł

I

Dochody ogółem

30 768 773,00

II

Wydatki ogółem

30 301 890,00

III

Wynik -Nadwyżka (I-II)

+ 466 883,00

IV

Przychody ogółem w tym:

2 379 281,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 379 281,00

Rozchody ogółem w tym:

2 846 164,00

922

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów

1 112 500,00

992

Spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w Krakowie

1 733 664,00

V

Przewodniczący Rady
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/199/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 grudnia 2012 roku
D o c h o d y z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w y d a t k i na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku
Lp.

Wyszczególnienie

Dz. Rozdz.

1.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 756
poborem

1.1

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1.1.1
2.

Wydatki
w zł

87 000,00
75618

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

87 000,00
87 000,00

Ochrona zdrowia

851

2.1.

Zwalczanie narkomanii

2.1.1

Wspomaganie działań instytucji organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii

2.2

Dochody
w zł

87 000,00
85153

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 000,00
2 000,00

85154

85 000,00

2.2.1. Zwrot kosztów dojazdu osobom uczęszczającym na zajęcia terapeutyczne, opłaty sądowe za skierowanie na leczenie

2 000,00

2.2.2

Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Nowym Sączu

2.2.3

Funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo -wychowawczej (placówka wsparcia dziennego)

25 000,00

3 000,00

2.2.4

Dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin alkoholowych na koloniach i obozach

20 000,00

2.2.5

Organizowanie szkolnych programów profilaktycznych, konkursów udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach
edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz zajęć profil.dla liderów młodzieżowych

2.2.6

Dofinansowanie działań polegających na organizowaniu przez placówki oświatowe imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, konkursów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej promujących zdrowy styl życia

2.2.7

Dofinansowanie szkolnego teatru profilaktycznego przy ZSO

2.2.8

Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zakup wyposażenia sal sportowych,
klubów młodzieżowych w których organizowana jest opieka pozaszkolna dla dzieci młodzieży z rodzin zagrożonych

2.2.9

Finansowanie pracy Komisji min w tym: -szkolenia, wynagrodzenia

8 500,00
11 000,00
2 000,00
10 000,00
3 500,00

Razem:

87 000,00

87 000,00
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/199/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 grudnia 2012 roku
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok
Dz. Rozdz.
1

2

750
75011

§

Treść

Dochody
w zł

Wydatki
w zł

3

4

5

6

Administracja publiczna

48 173,00

Urzędy wojewódzkie

47 973,00

w tym: dochody bieżące

47 973,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
75011

47 973,00

Wydatki bieżące w tym:

47 973,00

a) wydatki jednostek budżetowych w tym:

47 973,00

w tym: dochody bieżące

751
75101

200,00
200,00
200,00

Wydatki bieżące w tym:

200,00

a) wydatki jednostek budżetowych w tym:

200,00

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

200,00

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

1 530,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 530,00

w tym: dochody bieżące

1 530,00

1 530,00

1 530,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 530,00

Wydatki bieżące w tym:

1 530,00

a) wydatki jednostek budżetowych w tym:

1 530,00

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
852

47 973,00

Kwalifikacja wojskowa

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
75101

200,00

Kwalifikacja wojskowa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami

75045

47 973,00

Urzędy wojewódzkie

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
75045

48 173,00

Pomoc społeczna

1 530,00
5 536 974,00 5 536 974,00
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Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego w tym:

5 466 200,00

w tym: dochody bieżące

5 466 200,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
85212

Poz. 716

5 466 200,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego w tym:

5 466 200,00

Wydatki bieżące w tym:

5 466 200,00

a) wydatki jednostek budżetowych w tym:

319 210,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

289 060,00

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

30 150,00

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
85213

5 146 990,00

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

36 397,00

w tym: dochody bieżące

36 397,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
85213

36 397,00

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

36 397,00

Wydatki bieżące w tym:

36 397,00

a) wydatki jednostek budżetowych w tym:

36 397,00

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
85228

36 397,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

34 377,00

w tym: dochody bieżące

34 377,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
85228

34 377,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

34 377,00

Wydatki bieżące w tym:

34 377,00

a) wydatki jednostek budżetowych w tym:

34 377,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

34 377,00
Razem:

5 586 677,00 5 586 677,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2013 roku
Dz. Rozdz.
750
75011

§

Treść

Dochody
w zł

Administracja publiczna

62,00

Urzędy wojewódzkie

62,00

0690 Wpływy z różnych opłat

62,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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85212
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Pomoc społeczna

24 009,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego w tym:

23 300,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

6 000,00

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
85228

Poz. 716

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

17 300,00
709,00

0830 Wpływy z usług

709,00
Razem:

24 071,00
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Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/199/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 grudnia 2012 roku
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wy-datki budżetu na 2013 r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
Dział

Rozdział

§

1

2

3

756
75618

Nazwa
4

401 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw

401 000,00

Dochody bieżące:

401 000,00
Razem dochody

90002

5

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

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

900

Plan w zł

401 000,00
401 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

401 000,00

Gospodarka odpadami

401 000,00

Wydatki bieżące:

401 000,00

Przedsięwzięcie związane z wykonaniem odbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie Gminy Bobowa

401 000,00

Razem wydatki

401 000,00
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Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/199/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 grudnia 2012 roku
Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu 2013 roku na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska
Dział

Rozdział

§

1

2

3

900

Nazwa
4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019
0690

01010

5
8 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem, środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.

8 000,00

Dochody bieżące:

8 000,00

Wpływy z różnych opłat

8 000,00
Razem dochody

01010

Plan w zł

8 000,00

Rolnictwo i łowiectwo

8 000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

8 000,00

Wydatki majątkowe:

8 000,00

Przedsięwzięcie związane z wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Bobowa etap II

8 000,00

Razem wydatki

8 000,00
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Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/199/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 grudnia 2012 roku
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bobowa na 2013 rok
Dz. Rozdz. §
600

Treść
Transport i łączność

60013

801
80101

Dla jednostek sektora
finansów publicznych
500 000,00

Drogi publiczne wojewódzkie w tym;

500 000,00

Wydatki majątkowe w tym:

500 000,00

Udzielenie pomocy finansowej dla Samorząd. Woj. Małopolskiego do budowy chodników przy drogach
wojewódzkich nr 977 w m. Siedliska i Sędziszowa i dr.woj. nr 981 w m. Wilczyska i Jankowa

500 000,00

85154

0,00

374 019,00

Szkoły podstawowe

0,00

374 019,00

Wydatki bieżące w tym:

0,00

374 019,00
374 019,00

Ochrona zdrowia

3 000,00

25 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:

3 000,00

25 000,00

Wydatki bieżące w tym:

3 000,00

25 000,00

Dotacja celowa na funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo -wychowawczej ( placówka wsparcia dziennego)
Dotacja celowa dla Miasta Nowy Sącz- izby wytrzeźwień
852

Pomoc społeczna
85219

853
85395

900
90001

0,00

Oświata i wychowanie

Dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędziszowej
851

Dla jednostek poza sektora
finansów publicznych

25 000,00
3 000,00
0,00

113 465,00

Ośrodki pomocy społecznej w tym:

113 465,00

Wydatki bieżące:

113 465,00

Dotacja celowa na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych

113 465,00

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

4 521,00

Pozostała działalność

4 521,00

Wydatki bieżące w tym:

4 521,00

Dotacje celowa pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego na warsztaty terapii zajęciowej

4 521,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

170 000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

160 000,00

Wydatki majątkowe

160 000,00

Dotacja celowa do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz
z opracowaniem dokumentacji

160 000,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Gospodarka odpadami

10 000,00

Wydatki bieżące w tym:

10 000,00

Dotacja celowa dla Powiatu Gorlickiego na usuwanie azbestu

10 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

461 980,00

Centra kultury i sztuki

301 647,00

Wydatki bieżące w tym:

301 647,00

Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

301 647,00

Biblioteki

160 333,00

Dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Biblioteki w Bobowej

160 333,00

Kultura fizyczna
92605

Poz. 716

0,00

0,00

103 000,00

Zadania z zakresu kultury fizycznej

0,00

103 000,00

Wydatki bieżące w tym:

0,00

103 000,00

0,00

103 000,00

1 139 501,00

615 484,00

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych klubom sportowym
Razem:
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Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/199/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 grudnia 2012 roku
Planowane wydatki jednostek pomocniczych w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2013 rok.
Dział

Rozdział

1

2

600
60016

Nazwa

Wydatki w zł

3

4

Transport i łączność

236 340,00

Drogi publiczne gminne

236 340,00

Wydatki majątkowe w tym:

236 340,00

- Modernizacja dróg gminnych

236 340,00

Sołectwo Bobowa

31 466,00

Sołectwo Berdechów

23 285,00

Sołectwo Brzana

31 466,00

Sołectwo Jankowa

31 466,00

Sołectwo Siedliska

31 466,00

Sołectwo Stróżna

31 466,00

Sołectwo Sędziszowa

24 260,00

Sołectwo Wilczyska

31 465,00

Razem:

236 340,00
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