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UCHWAŁA NR XLV/403/2014
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Wojniczu
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy na 2014 rok
o kwotę 1 592 386,00 zł
jak tabela nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy na 2014 rok
o kwotę 1 592 386,00 zł
jak tabela nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmiany Tabeli nr 4 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014r.” do Uchwały
Budżetowej Gminy Wojnicz na 2014 rok Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia
2013 roku, w brzmieniu Tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu
Gminy Wojnicz w roku 2014” do Uchwały Budżetowej Gminy Wojnicz na 2014 rok Nr XXXVIII/302/2013
Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2013 roku, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na
podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” do Uchwały
Budżetowej Gminy Wojnicz na 2014 rok Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia
2013 roku, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sebastian Wróbel
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Tabela nr 1 do Uchwały nr XLV / 403 /2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 września 2014r.
L.p. Dział Rozdział
1.

2.

3.

Par.

Treść

4.

5.

Kwota
w zł.
6.

Zmniejsza się dochody

1
592 386,00

Zwiększa się dochody

282 911,00

1.

010
01010

Rolnictwo i łowiectwo

13 071,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

13 071,00

w tym:
majątkowe:

dochody
13 071,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
6290 z innych źródeł
2.

700
70005

Gospodarka mieszkaniowa

200,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

200,00

w tym:

3.

756

75615

dochody bieżące:

200,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
0750 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

200,00

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

17 676,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

1 278,00

w tym:

1 278,00

dochody bieżące:

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75616

13 071,00

1 278,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych

1 110,00

w tym:

1 110,00

dochody bieżące:

0690 Wpływy z różnych opłat

768,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

342,00
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Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

15 288,00

w tym:

15 288,00

dochody bieżące:

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
4.

758
75814

Różne rozliczenia

100 975,00

Różne rozliczenia finansowe

100 975,00

w tym:

5.

801
80101

dochody bieżące:

22 126,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

78 849,00

Oświata i wychowanie

93 568,00

Szkoły podstawowe

6 030,00
dochody bieżące:

2 930,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

3 100,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

26 899,00
dochody bieżące:

10 300,00

0830 Wpływy z usług

13 500,00

Przedszkola
w tym:

3 099,00
60 639,00

dochody bieżące:

60 639,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

350,00

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
2007 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

352,00

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
852

26 899,00

0690 Wpływy z różnych opłat

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6.

6 030,00

0830 Wpływy z usług

w tym:

80104

100 975,00

0920 Pozostałe odsetki

w tym:

80103

15 288,00

Pomoc społeczna

59 937,00
48 421,00
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Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

17 000,00

w tym:

17 000,00

dochody bieżące:

0920 Pozostałe odsetki

9 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

7 500,00

85213

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

279,00

w tym:

279,00

dochody bieżące:

0970 Wpływy z różnych dochodów
85214

279,00

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

542,00

w tym:

542,00

dochody bieżące:

0970 Wpływy z różnych dochodów
85295

542,00

Pozostała działalność
w tym:

30 600,00
dochody bieżące:

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
2710 bieżących
7.

926
92695

9 000,00

Pozostała działalność

9 000,00
dochody bieżące:

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych

9 000,00

1
865 476,00
1
865 476,00

Rolnictwo i łowiectwo
01010

9 000,00

1
875 297,00

Zmniejsza się dochody

010

30 600,00

Kultura fizyczna

w tym:

1.

30 600,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
majątkowe:

dochody

1
865 476,00
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy,
6207 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2.

852

85213

Pomoc społeczna

821,00

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

279,00

w tym:

279,00

dochody bieżące:

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
2910 wysokości
85214

926
92605

279,00

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

542,00

w tym:

542,00

dochody bieżące:

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
2910 wysokości
3.

1
865 476,00

542,00

Kultura fizyczna

9 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

9 000,00

w tym:

dochody bieżące:

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych

9 000,00

9 000,00
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Tabela nr 2 do Uchwały nr XLV / 403 /2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 września 2014r.
Treść

L.p. Dział Rozdział
1

2

3

4

Kwota
w zł.
5

Zmniejsza się wydatki

1
592 386,00

Zwiększa się wydatki

804 216,00

1.

700
70005

2.

710
71035

3.

750
75023

4.

754
75412

Gospodarka mieszkaniowa

30 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

30 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

30 000,00

Działalność usługowa

20 000,00

Cmentarze

20 000,00

wydatki bieżące, w tym:

20 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

20 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00

Administracja publiczna

14 476,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

14 476,00

wydatki bieżące, w tym:

14 476,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

14 476,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

14 476,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

30 000,00

Ochotnicze straże pożarne

30 000,00

wydatki bieżące, w tym:

30 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

7 500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 500,00

2) dotacje na zadania bieżące

2 500,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
5.

801
80101

80103

20 000,00

Oświata i wychowanie

522 862,00

Szkoły podstawowe

130 530,00

wydatki bieżące, w tym:

120 530,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

120 530,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

95 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 530,00

wydatki majątkowe, w tym:

10 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

35 500,00

wydatki bieżące, w tym:

35 500,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

35 500,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

19 500,00
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Przedszkola

132 282,00

wydatki bieżące, w tym:

132 282,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

132 282,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

126 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
80110

80114

180 600,00

wydatki bieżące, w tym:

180 600,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

180 600,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

167 900,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 700,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

16 950,00

wydatki bieżące, w tym:

16 950,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

16 950,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 852,00

851

27 000,00

wydatki bieżące, w tym:

27 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

27 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

24 000,00

Ochrona zdrowia
85153

85154

7.

852
85212

85295

8.

854
85401

3 098,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
6.

6 282,00

Gimnazja

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
80148
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3 000,00
15 288,00

Zwalczanie narkomanii

5 288,00

wydatki bieżące, w tym:

5 288,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

5 288,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 288,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10 000,00

wydatki bieżące, w tym:

10 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

10 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000,00

Pomoc społeczna

47 600,00

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

17 000,00

wydatki bieżące, w tym:

17 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

17 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

17 000,00

Pozostała działalność

30 600,00

wydatki bieżące, w tym:

30 600,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

30 600,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

12 362,00

Świetlice szkolne

7 000,00
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wydatki bieżące, w tym:

7 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

7 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 000,00

Pomoc materialna dla uczniów

5 362,00

wydatki bieżące, w tym:

5 362,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 362,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 300,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2 300,00

wydatki bieżące, w tym:

2 300,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2 300,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 300,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

91 328,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

91 328,00

wydatki majątkowe, w tym:

91 328,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

91 328,00

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

91 328,00

Kultura fizyczna

18 000,00

Pozostała działalność

18 000,00

wydatki bieżące, w tym:

18 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

18 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

010

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
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
151 956,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki majątkowe, w tym:

2.

600
60016

12 250,00

1
865 476,00
1
865 476,00
1
865 476,00
1
865 476,00

Rolnictwo i łowiectwo
01010

5 750,00

2
396 602,00

Zmniejsza się wydatki

1.
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Transport i łączność

1 300,00

Drogi publiczne gminne

1 300,00

wydatki bieżące, w tym:

1 300,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 300,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 300,00
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Administracja publiczna

1 000,00

Pozostała działalność

1 000,00

wydatki bieżące, w tym:

1 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00

Obsługa długu publicznego

260 000,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego

260 000,00

wydatki bieżące, w tym:

260 000,00

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

260 000,00

Oświata i wychowanie

3 098,00

Przedszkola

3 098,00

wydatki bieżące, w tym:

3 098,00

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

3 098,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

126 400,00

Dzienni opiekunowie

126 400,00

wydatki bieżące, w tym:

64 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

64 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

58 300,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7.

900
90095

8.

921
92105

9.

926
92605
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5 700,00

wydatki majątkowe, w tym:

62 400,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

62 400,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30 000,00

Pozostała działalność

30 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

30 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

30 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

91 328,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

91 328,00

wydatki majątkowe, w tym:

91 328,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

91 328,00

Kultura fizyczna

18 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

18 000,00

wydatki bieżące, w tym:

18 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

18 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 721,00
11 279,00
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Tabela nr 3 do Uchwały nr XLV / 403 /2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 września 2014r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w 2014r.
L.p

Wyszczególnienie

1.

2.

Dział Rozdz.

3.

4.

Dochody
w zł

Wydatki
w zł

6.

7.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1.

756

175 288,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
1.1

75618

175 288,00

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)
1.1.1

175 288,00

1

Ochrona zdrowia

1.1

Zwalczanie narkomanii

1.2

851

201 996,00
85153

36 996,00

wydatki bieżące, w tym:

36 996,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

36 996,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

25 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

11 996,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154

165 000,00

wydatki bieżące, w tym:

165 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

138 638,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

56 550,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

82 088,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

26 362,00
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV / 403 /2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 września
2014r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wojnicz w roku 2014 r.

Dz. Rozdz.

1

2

Nazwa

rodzaj dotacji z budżetu

Plan - dla
jednostek sektora
finansów
publicznych

3

4

5

Plan - dla
jednostek spoza
sektora finansów
publicznych
6

Transport i łączność

201 846,00

0,00

Drogi publiczne
wojewódzkie

201 846,00

0,00

201 846,00

0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

91 000,00

Ochotnicze straże
pożarne

0,00

91 000,00

0,00

56 000,00

600
60013

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

754
75412

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom (§ 2820)

35 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych (§ 6230)
42 000,00

4 647 013,50

0,00

2 928 303,50

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty (§ 2540)

0,00

2 302 039,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobę fizyczną (§ 2590)

0,00

621 463,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom (§ 2820)

0,00

4 801,50

0,00

116 073,00

Oświata i wychowanie
801
80101

80103

Szkoły podstawowe

Oddziały
przedszkolne
w szkołach
podstawowych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobę fizyczną (§ 2590)

80104

Przedszkola

116 073,00

37 000,00

258 942,00
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Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2310)

Poz. 5501
37 000,00

258 942,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty (§ 2540)

80110

Gimnazja

0,00

1 343 695,00

0,00

1 343 695,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

Szkolnictwo wyższe

0,00

7 000,00

Pomoc materialna
dla studentów
i doktorantów

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00

Pomoc społeczna

0,00

17 406,00

Ośrodki wsparcia

0,00

17 406,00

0,00

17 406,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 600,00

0,00

Powiatowe Urzędy
Pracy

3 600,00

0,00

3 600,00

0,00

839 668,00

28 500,00

0,00

28 500,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty (§ 2540)

80146

0,00

Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli
dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2320)

803
80309

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego (§ 2360)
852
85203

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego (§ 2360)
853
85333

dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921
92105

Pozostałe zadania
w zakresie kultury
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0,00

28 500,00

496 964,00

0,00

496 964,00

0,00

342 704,00

0,00

342 704,00

0,00

Kultura fizyczna

0,00

148 000,00

Zadania w zakresie
kultury fizycznej

0,00

148 000,00

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego (§ 2360)
92109

Domy i ośrodki
kultury, świetlice
i kluby
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury (§ 2480)

92116

Poz. 5501

Biblioteki

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury (§ 2480)

926
92605

148 000,00

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego (§ 2360)
Ogółem
Ogółem
dotacje

1 087 114,00

4 938 919,50

6 026 033,50 zł

w tym:
dotacje podmiotowe
dotacje celowe

5 481 880,00 zł
544 153,50 zł

w tym:
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących

307 307,50 zł

dotacje celowe inwestycyjne

236 846,00 zł
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV / 403 /2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 września
2014r.
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.
Dochody
Nazwa

Plan dochodów
na 2014 r.

3

4

Dz. Rozdz.

1

2
Rolnictwo i łowiectwo

010
01095

Pozostała działalność

42 000,00
42 000,00

dochody bieżące

42 000,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(§6630)

42 000,00

Transport i łączność
600
60014

Drogi publiczne powiatowe

84 736,00
84 736,00

dochody bieżące

84 736,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)

84 736,00

Pomoc społeczna
852
85206

Wspieranie rodziny

114 300,00
114 300,00

dochody bieżące

114 300,00

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)

OGÓŁEM

114 300,00

241 036,00

Wydatki
Nazwa

Plan wydatków
na 2014 r.

3

4

Dz. Rozdz.
1

2
Rolnictwo i łowiectwo

010
01095

Pozostała działalność

42 000,00
42 000,00

wydatki majątkowe, w tym

42 000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

42 000,00

Transport i łączność
600
60014

Drogi publiczne powiatowe

84 736,00
84 736,00

wydatki majątkowe, w tym

84 736,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

84 736,00

Pomoc społeczna

114 300,00
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852
85206

Wspieranie rodziny

114 300,00

wydatki bieżące, w tym;

114 300,00

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;

114 240,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

78 694,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

35 546,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
OGÓŁEM

60,00
241 036,00

