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UCHWAŁA NR XXXVII/231/2014
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok i w uchwale budżetowej na 2014 rok
Nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz. U. z 2013r.,poz.594 z późn. zm.) , art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.); oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z zm.) - Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie gminy Tymbark na 2014 rok dokonuje się zmian;
1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 392.785 zł – jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
- dochody bieżące

- 380.785 zł

- dochody majątkowe - 12.000 zł
2. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 330.465 zł – jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
- dochody bieżące

- 212.358 zł

- dochody majątkowe - 118.107 zł
3. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.423.789 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 605.289 zł w tym:
a) Wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 589.473 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 345.536 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 243.937 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 4.200 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.616 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 818.500 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 818.500 zł
4. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 718.183 zł – jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie – 353.183 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 341.567 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 338.536 zł
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.031 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.616 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 365.000 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 365.000 zł z czego na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 365.000
zł.
§ 2. 1. W wyniku dokonanych zmian budżetu zwiększeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 643.286 złote.
2. W celu zrównoważenia budżetu zwiększa się przychody budżetu o kwotę 643.286 zł, które zostaną
w całości pokryte z wolnych środków z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – zmiany te zostały objęte załącznikiem Nr 3 do
n/n uchwały.
§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1. Dochody w łącznej kwocie 21.518.835,06 złotych, w tym:
1) dochody bieżące

- 18.978.546,06 zł

2) dochody majątkowe - 2.540.289,00 zł w tym: dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 2.071.396 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 22.539.221,06 w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 18.410.221,06 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 11.756.634,14 zł. z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.780.729,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.975.905,14 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.415.672,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 2.857.914,92 zł

d) wydatki na obsługę długu - 380.000,00 zł
2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.129.000 zł. w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.129.000 zł. z czego na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.245.000,00 zł.
3) deficyt

1.020.386 zł

4) przychody 3.475.760 zł
5) rozchody 2.455.374 zł
§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia
2013 roku w sprawie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2014 rok otrzymuje nowe brzmienie
jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie ustalenia dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii otrzymuje nowe brzmienie
jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku, otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr
5 do niniejszej uchwały.
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4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie ustalenia wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu w 2014 roku otrzymuje nowe
brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/231/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

zmiany w budżecie gminy w zakresie dochodów
kwota
dział rozdział

treść

zmniejszenia zwiększenia

Rolnictwo i łowiectwo

010

10 000

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10 000

dochody bieżące w tym;

10 000

wpływy z różnych dochodów ( par. 0970)

10 000

Leśnictwo
020 02001
Gospodarka leśna

12 000
12 000

dochody majątkowe w tym ;

12 000

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Transport i łączność

600

12 000

118 107

60014 drogi publiczne powiatowe

118 107

dochody majątkowe w tym ;

118 107

dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstwie porozumień ( umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego ( par.6620)

118 107

Turystyka
630 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

758

500
500

dochody bieżące w tym;

500

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( par.0960 )

500

Różne rozliczenia

212 358

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego.

212 358

75801

801

dochody bieżące w tym;

212 358

Subwencje ogólne z budżetu państwa ( par.2920)

212 358

Oświata i wychowanie
80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
dochody bieżące w tym;

0

361 183
236 762
236 762

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–5–

Poz. 3582

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
( związków gmin) par. 2030

80104 Przedszkola
dochody bieżące w tym;

236 762
0

124 421

0

124 421
124 421

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
( związków gmin) par. 2030

926

Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
dochody bieżące w tym;

0

9 102

0

9 102

0

9 102

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( par.0960 )

4 500

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących ( par. 2710)

4 602

RAZEM

330 465

392 785

Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/231/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

zmiany w budżecie gminy w zakresie wydatków
kwota
dział rozdział

treść

zmniejszenia zwiększenia

Rolnictwo i łowiectwo

010
01010

01095

60 000

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

30 000

wydatki majątkowe w tym;

30 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

30 000

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tymbark

30 000

pozostała działalność

30 000

wydatki majątkowe w tym;

30 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

30 000

,- modernizacja drogi rolniczej " Zęzów" w Piekiełku dz.nr.133

020

02001

600
60014

30 000

Leśnictwo

12 000

Gospodarka leśna

12 000

wydatki bieżące w tym;

12 000

wydatki jednostek budżetowych

12 000

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 800

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 200

Transport i łączność

265 000

250 000

drogi publiczne powiatowe

265 000

115 000

wydatki majątkowe w tym;

265 000

115 000

265 000

115 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

15 000

budowa chodnika przy drodze powiatowej Piekiełko-Tymbark w miejscowości
Tymbark - wyd. poza projektem
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt
2 i 3 - budowa chodnika przy drodze powiatowej Piekiełko-Tymbark
w miejscowości Tymbark
265 000

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Piekieku

100 000
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drogi publiczne gminne

120 000

wydatki bieżące w tym;

20 000

wydatki jednostek budżetowych

20 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000

100 000

wydatki majątkowe w tym;

100 000

przebudowa i budowa dróg gminnych i placów
w tym droga "Do Rysia" dz.nr.286 w Piekiełku- 30.000 zł

60017

drogi wewnętrzne

15 000

wydatki bieżące w tym;

15 000

wydatki jednostek budżetowych

15 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

630

63003

15 000

Turystyka

100 500

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

100 500

wydatki bieżące w tym;

500

wydatki jednostek budżetowych

500

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

500

wydatki majątkowe w tym;

100 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

100 000

budowa wieży widokowej na "Paproci"

700

70005

100 000

Gospodarka mieszkaniowa

13 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

13 000

wydatki bieżące w tym;

0

5 000

wydatki jednostek budżetowych
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000

wydatki majątkowe w tym;

8 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

8 000

zakup działki w Zamieściu

8 000

Działalność usługowa

710
71004

0

27 500

wydatki bieżące w tym;

0

27 500

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75405

27 500

plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki jednostek budżetowych

754

5 000

Komendy powiatowe Policji

27 500
27 500

9 700
5 500
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wydatki majątkowe w tym;

5 500

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

5 500

Wpł. jednost. na fundusz cel na finansowanie zadań inwestycyjnych- dofin.zak.samochodu

5 500

Ochotnicze Straże Pożarne

4 200

wydatki bieżące w tym;

4 200

dotacje na zadania bieżące

4 200

Oświata i wychowanie
80101

Poz. 3582

353 183

Szkoły podstawowe

36 000

wydatki bieżące w tym;

16 000

wydatki jednostek budżetowych

16 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

16 000

20 000

wydatki majątkowe w tym;

20 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

20 000

modernizacja bud.Szk.w Piekiełku

80103

228 762

236 762

wydatki bieżące w tym;

228 762

236 762

wydatki jednostek budżetowych

217 146

225 146

214 115

214 115

3 031

11 031

11 616

11 616

124 421

134 421

wydatki bieżące w tym;

124 421

124 421

wydatki jednostek budżetowych

124 421

124 421

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

124 421

124 421

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

świadczenia na rzecz osób fizycznych

80104

Przedszkola

wydatki majątkowe w tym;

85154

10 000

modernizacja dachu na budynku Przedszkola Sam.

10 000

18 050

wydatki bieżące w tym;

18 050

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90001

18 050

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki jednostek budżetowych

900

10 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

Ochrona Zdrowia

851

407 183

18 050
18 050

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

65 000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50 000
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wydatki bieżące w tym;

50 000

wydatki jednostek budżetowych

50 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90095

50 000

pozostała działalność

15 000

wydatki bieżące w tym;

15 000

wydatki jednostek budżetowych

15 000

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

921
92105

15 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50 000

Pozostałe zadania w zakresie kultury

50 000

wydatki bieżące w tym;

50 000
50 000

wydatki jednostek budżetowych

50 000

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

926

Kultura fizyczna
92601

100 000

Obiekty sportowe

400 000
400 000

wydatki majątkowe w tym;

92605

410 856

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

400 000

budowa zaplecza sportowego w Podłopieniu

100 000

budowa lodowiska

300 000

Zadania w zakresie kultury fizycznej

100 000

10 856
10 856

wydatki bieżące w tym;

10 856

wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 656

wydatki majątkowe w tym;

100 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt
2 i 3 (Utworzenie zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz
z zagospodarowaniem terenu Wsi Tymbark)

RAZEM
saldo "+"

100 000

100 000

718 183 1 423 789
705 606

Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/231/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Tymbark na 2014 rok
wyszczególnienie

plan 2014

A. Dochody budżetu

21 518 835

B. Wydatki budżetu

22 539 221

C. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt

-1 020 386

I. Przychody budżetu ogółem

3 475 760

w tym;

§ 952 - przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
§ 903- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 950- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca
z rozliczeń pozyczek i kredytów z lat ubiegłych/

II. Rozchody budżetu ogółem

2 832 474

0

643 286

2 455 374

w tym;

§ 962- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
§ 992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

0
2 455 374

w tym ;
1. Kredyt zaciągnięty w grudniu 2005 roku na budowę hali sportowej i renowację obiektów
kultury

134 800

2. Kredyt zaciągnięty w 2006 roku na budowę hali sportowej i budowę dróg

177 600

3. Kredyt zaciągnięty w 2007 roku - Likwidacja osuwiska, budowa kanalizacji , dróg
i wodociągów

60 000
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4. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku - Likwidacja osuwiska, budowa garaży OSP- Zawadka ,
bud.boiska Orlik, zak.sam.straż. PSP L-wa, dotacja Spółka Wodna P-ko.

80 000

5 . Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w PKO S.A Siedziba Warszawa ul. Grzybowska 53/57na
pokrycie występującego deficytu budżetowego.

390 000

6 . Kredyt zaciągnięty w 2012 roku w BS Limanowa na pokrycie występującego deficytu
budżetowego ( Budowa Sali gimn.w Piekiełku)

200 000

7. Pożyczka zaciągnięta w 2012 i w 2013 roku w BGK w Krakowie na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - "Modernizacja
i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Tymbark"

1 412 974

Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/231/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w 2014 roku.
I. DOCHODY
nazwa

dział rozdział

kwota

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw
Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

70 000
70 000
70 000

II. WYDATKI
kwota

dział rozdział

851

Ochrona zdrowia
85153

85154

88 050

zwalczanie narkomanii

2 000

wydatki bieżące w tym;

2 000

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania narkomanii

2 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące w tym;
1.Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych - wspieranie
instytucji;
dotacja na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu,
- na podstawie zawartego porozumienia. Dotyczy profilaktyki alkoholowej oraz ochrony
przed przemocą w rodzinie, zapewnienia specjalistycznych usług psychologicznoterapeutycznych oraz zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie

86 050
86 050
6 000

6 000

2. Podejmowanie różnych działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz
rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie gminy Tymbark

3 500

literatura fachowa i czasopisma, kasety wideo i inne/

1 000
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realizacja w szkołach wybranych części programów profilaktycznych w tym prowadzenie
prelekcji z zakresu uzależnień od alkoholu i narkomanii.
3. Wspomaganie działalności i współpraca z organizacjami pożytku publicznego
i wolontariatu w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym;

2 500

22 000
dotacje na realizację zadań z zakresu sportu oraz prowadzenia świetlic środowiskowych
przez podmioty pożytku publicznego i wolontariatu celem zagospodarowania wolnego
czasu dzieci i młodzieży.
4. Organizowanie imprez; Dzień Wiosny , Dzień Dziecka, Dni Tymbarku,
Wiosenny Przegląd Młodych Solistów

22 000
5 000

5. Wynagrodzenie Komisji ds. RPAiN i pełnomocnika za prace w posiedzeniach
Komisji.

15 000

6. Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło

4 000

7.Środki na pokrycie szkolenia dla pracownika zajmującego się prowadzeniem
profilaktyki.
8. Zwrot kosztów podróży członków GKPRPAN

2 000
1 500

9 .Refundacja kosztów przejazdu osób uzależnionych na leczenie zamknięte lub
otwarte.

1 000

10. Zagospodarowanie wolnego czasu dla młodzieży i dzieci szkolnych w formie;
zajęć na basenie, wycieczek, korzystania z obiektów sportowych , organizacji
kolonii i półkolonii , zajęć w świetlicy środowiskowej.

26 050
Plan wydatków wyższy od planowanych dochodów o kwotę 18.050 zł - są to niewykorzystane środki z 2013 roku.
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do Uchwały Nr XXXVII/231/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tymbark w roku 2014.
Dział

rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek sektora
finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

1

2

3

4

5

6

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

754
75412

Ochotnicze straże pożarne

dotacje celowe (bieżące) - wydatki związane
z gotowością bojową jednostek OSP

0

104 200

0

104 200

Oświata i wychowanie

801

2 998 615

80101

szkoły podstawowe

dotacje podmiotowe na prowadzenie szkół niepublicznych

80103

oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

dotacje podmiotowe na prowadzenie szkół niepublicznych

80110

Gimnazja

80104

Przedszkola

851
85154

199 150

dotacje podmiotowe na prowadzenie szkół niepublicznych

418 750

dotacje podmiotowe na prowadzenie Niepublicznych
Przedszkoli

1 523 500

Ochrona Zdrowia

6 000

42 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

6 000

22 000

dotacje celowe (bieżące) przekazane innej JST na
realizację zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej

85195

857 215

pozostała działalność

6 000

dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym
podmiotom

22 000

dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym
podmiotom

20 000
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Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

921

185 000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym
podmiotom

92116

Biblioteki

dotacja podmiotowa

20 000
185 000

56 000

Kultura fizyczna

926
92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej

dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu
kwalifikowanego

Razem
OGÓŁEM
DOTACJE w tym:

3 411 815

dotacje podmiotowe

3 183 615

dotacje celowe

20 000

56 000

191 000

3 220 815

228 200

Przewodniczący Rady
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/231/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2014 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych ( majątkowych)

L.p.

Wyszczególnienie zadań ( inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Klasyfikacja
budżetowa

Plan wydatków
na 2014 rok

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tymbark ( wykonanie
map i dokumentacji)

010-01010

80 000

2.

Budowa zbiornika wody i studni na oś. Góry Rysie w Zamieściu.

010-01010

300 000

3.

Budowa zbiornika wody wraz z przyłaczami z istn. studni
głębinowych oś. " Zęzów -Dudówka"

010-01010

50 000

4.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Piekiełku
dofinansowanie zadania real.przez Starostwo Powiatowe

600-60014

100 000

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Piekiełko-Tymbark
w miejscowości Tymbark- -projekt realizowany przy udziale środków
pomocowych

600-60014

655 000

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Piekiełko-Tymbark
w miejscowości Tymbark- wydatki poza projektem

600-60014

15 000

6.

Przebudowa i budowa dróg gminnych i placów

600-60016

1 570 000

7.

Budowa drogi "Do Rysia" dz.nr.286 w Piekiełku

600-60016

30 000

8.

budowa wieży widokowej na Górze Paproć

630-63003

100 000

9.

zakup działki w Zamieściu

700-70005

8 000

Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów ,
10. rozbudowa monitorigu oraz opracowanie portalu mapowego (PZP)
dla Urzędu Gminy

750-75023

22 000

11. dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

754-75405

5 500

12. Budowa parkingu przy Szkole w Piekiełku

801-80101

65 000

13. zakup tablicy interaktywnej Sz. Podst. Tymbark

801-80101

6 500

14. modernizacja budynku Szk.Podst. w Piekiełku

801-80101

20 000

5.

15.

wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej w bud.Szk.Podst.
w Zawadce

801-80101

20 000

16.

Wykonanie oświetlenia ulicznego - Jasna Podłopień, Zamieście Słopnice

900-90015

20 000
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przy udziale środków pomocowych

Poz. 3582

900-90095

40 000

926-92601

300 000

budowa zaplecza sportowego przy boisku wielofunkcyjnym
w Podłopieniu

926-92605

120 000

Utworzenie zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz
20. z zagospodarowaniem terenu Wsi Tymbark - -projekt realizowany
przy udziale środków pomocowych

926-92605

550 000

21. ,modernizacja drogi rolniczej " Zęzów"w Piekiełku dz.nr.133

010-01095

30 000

801-80104

10 000

750-75023

12 000

18. budowa lodowiska w Tymbarku
19.

22.

modernizacja dachu na budynku przedszkola samorządowego
w Tymbarku

22. zakup ksero-drukarki do UG.

RAZEM

4 129 000

Przewodniczący Rady
mgr Marian Zimirski

