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UCHWAŁA NR III/9/2014
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2015
Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594
z późn. zm.) - Rada Miasta w Jordanowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów bieżących budżetu na rok 2015 w wysokości
14.203.565,00 zł,
– jak w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 13.400.061,00 zł, z czego:
1) wydatki bieżące: 13.088.061,00 zł,
2) wydatki majątkowe: 312.000,00zł,
– jak w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie
803.504,00 zł, którą przeznacza się na spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz
wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach poprzednich.
§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 803.504,00 zł,
– jak w załączniku nr 3 do uchwały.
§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 33.039,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 35.000,00zł, z czego:
1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu
zarządzania kryzysowego w wysokości 33.000,00 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych wykonywanych w trybie inicjatywy lokalnej w wysokości
2.000,00zł.
§ 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 odrębnymi ustawami,
– jak w załączniku nr 4 do uchwały,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego,
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– jak w załączniku nr 5 do uchwały,
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
przeciwdziałania narkomanii,
– jak w załączniku nr 6 do uchwały,
4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Miasto Jordanów w zakresie ochrony środowiska,
– jak w załączniku nr 7 do uchwały,
5) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
– jak w załączniku nr 8 do uchwały.
6) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego
z przystanków i wydatki na ich utrzymanie,
– jak w załączniku nr 9 do uchwały.
§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2015, w łącznej kwocie
1.034.000,00zł,
– jak w załączniku nr 10 do uchwały.
§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jordanowa do:
1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane oraz w planie wydatków majątkowych,
w tym przesunięć kwot między wydatkami majątkowymi i wydatkami bieżącymi,
2) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym
banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3) przekazywanie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom
organizacyjnym Gminy Miasto Jordanów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Krystyna Firek
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 grudnia 2014 r.
DOCHODY

Dział

Rozdział

§

Nazwa

1

2

3

4
bieżące

020
02001

0750

400

Plan ogółem
5

Leśnictwo
Gospodarka leśna

400,00
400,00

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

400,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

611 800,00

Dostarczanie wody

611 800,00

0830

Wpływy z usług

609 300,00

0920

Pozostałe odsetki

40002

700

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

2 500,00
500 370,00
500 370,00

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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

336 000,00

0830

Wpływy z usług

161 800,00

0920

Pozostałe odsetki

2 070,00

500,00
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Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

68 104,00
48 104,00

2010

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

48 048,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75011

75023
0920
751
75101
2010
754
75412
0960
75414
2010

756
75601
0350

56,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20 000,00

Pozostałe odsetki

20 000,00

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

915,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

915,00

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

915,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

24 400,00

Ochotnicze straże pożarne

23 900,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

23 900,00

Obrona cywilna

500,00

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

500,00

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

6 567 493,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

30 000,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

30 000,00
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Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 369 380,00

0310

Podatek od nieruchomości

1 285 800,00

0320

Podatek rolny

480,00

0330

Podatek leśny

5 900,00

0340

Podatek od środków transportowych

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75615

74 200,00
3 000,00

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

1 842 600,00

0310

Podatek od nieruchomości

1 235 700,00

0320

Podatek rolny

54 000,00

0330

Podatek leśny

17 700,00

0340

Podatek od środków transportowych

0360

Podatek od spadków i darowizn

0370

Opłata od posiadania psów

3 000,00

0430

Wpływy z opłaty targowej

40 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75616

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

75618

312 200,00
30 000,00

140 000,00
10 000,00
431 000,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

153 000,00

0490

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

258 000,00

75621
0010

20 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 894 513,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2 819 513,00
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75 000,00

Różne rozliczenia

3 555 981,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 962 280,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 962 280,00

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

593 701,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

593 701,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

724 616,00
7 200,00

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

7 200,00

Przedszkola

646 416,00

0830

Wpływy z usług

132 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

270 000,00

2030

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

244 416,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

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

852

Pomoc społeczna
85212

2010

71 000,00

3 850,00

67 150,00
1 256 936,00

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

988 635,00

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

980 584,00
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Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

8 051,00

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.

9 373,00

2010

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

2 570,00

2030

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

6 803,00

2360

85213

85214
2030
85216
2030
85219
2030
85228
0830
85295
2030
900
90001
0830

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

11 511,00

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

11 511,00

Zasiłki stałe

84 330,00

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

84 330,00

Ośrodki pomocy społecznej

130 512,00

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

130 512,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

300,00

Wpływy z usług

300,00

Pozostała działalność

32 275,00

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

32 275,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

892 550,00
424 300,00

Wpływy z usług

422 800,00
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1 500,00

Gospodarka odpadami

446 750,00

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

446 750,00

Oczyszczanie miast i wsi

500,00

Wpływy z usług

500,00

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

14 000,00

Wpływy z różnych opłat

14 000,00

Pozostała działalność

7 000,00

Wpływy z usług

7 000,00
bieżące razem:
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

14 203 565,00
14 203 565,00
0,00

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Krystyna Firek
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 grudnia 2014 r.
WYDATKI
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Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Krystyna Firek
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Jordanów na 2015 rok

1.

DOCHODY OGÓŁEM:

14 203 565,00

2.

WYDATKI OGÓŁEM:

13 400 061,00

3.

Wynik (1-2) – nadwyżka:

4.

PRZYCHODY BUDŻETU

0

z tego:
- wolne środki

0

5.

ROZCHODY BUDŻETU
z tego:
- spłata rat z zaciągniętych pożyczek i kredytów
- wykup papierów wartościowych (obligacji)

803 504,00

803 504,00
503 504,00
300 000,00

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Krystyna Firek
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Plan dochodów i wydatków na rok 2015 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami
Dział
1
750

Rozdział
2

§
3

75011
2010
75011

751
75101
2010
75101

754
75414
2010
75414

852
85212
2010

Nazwa
4
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy wojewódzkie
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

Dochody
5
48 048,00
48 048,00
48 048,00

Wydatki
6
48 048,00

48 048,00
48 048,00

915,00

48 048,00
48 048,00
915,00

915,00
915,00
915,00
915,00

500,00
500,00
500,00

915,00
915,00
500,00

500,00
500,00

983 154,00
980 584,00
980 584,00

500,00
500,00
983 154,00
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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
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) 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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
RAZEM:

Poz. 237

980 584,00
980 584,00
53 900,00
53 900,00
926 684,00
2 570,00

2 570,00
2 570,00

2 570,00
2 570,00
2 570,00

1 032 617,00

1 032 617,00

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Krystyna Firek
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015
Lp.
1.
1.1

2.

Wyszczególnienie
Ochrona zdrowia
Ratownictwo medyczne
dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Dział
851

Rozdział

§

Dochody w zł

85141
6300

Wydatki w zł
2 000,00
2 000,00
2 000,00
5 000,00

900
2.1

Gospodarka odpadami

5 000,00
90002

2.1.1

2.2.
2.2.1.

wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
RAZEM:

2320

5 000,00
5 000,00

2320

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

90005

0,00

9 500,00

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Krystyna Firek
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2015 roku na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Lp.

Wyszczególnienie

1.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM:
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
razem:
Dochody bieżące: Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

1.1
1.1.
1
2.
2.1.
2.1.
1

2.2

OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii (razem)
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania
narkomanii
w tym: wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):
w tym: wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(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

Dział

Rozdział

756

Dochody
w zł.

Wydatki
w zł.

153 000,00

75618
851
85153

153 000,00
153 000,00
153 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

85154

3 000,00
2 000,00
148 000,00
148 000,00
81 000,00
63 100,00
17 900,00
66 500,00
500,00

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Krystyna Firek
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Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Dochody i wydatki dotyczące ochrony środowiska na 2015 rok

Lp.

Wyszczególnienie

1.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

1.1

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze
środowiska
razem:
Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(koszty unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest)
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym
dotacja celowa dla powiatu na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej
Ochrona gleby i wód podziemnych
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(wykonanie badań hydrogeologicznych zmierzających do uzyskania dodatkowych
źródeł wody dla mieszkańców, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii)

Dział

Rozdział

900

1.1.1
2.
2.1.
2.1.1

2.2.
2.2.1

2.3.
2.3.1.

Dochody w zł.

Wydatki
w zł.

14 000,00
90019

14 000,00
14 000,00

900
90002

14 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

90005

90006

2 500,00
2 500,00
2 500,00
6 500,00
6 500,00

6 500,00

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Krystyna Firek
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Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na 2015 rok
Lp.
1.
1.1

Wyszczególnienie
DOCHODY Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.1.1

Gospodarka odpadami

Dział

Rozdział

900

2.
2.1
2.1.1

Wydatki w zł.

446 750,00
90002

dochody bieżące
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
WYDATKI NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
wydatki bieżące
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: wydatki związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
(2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dochody w zł.

446 750,00
446 750,00

900
90002

446 750,00
446 750,00
446 750,00
446 750,00
41 500,00
404 750,00
500,00

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Krystyna Firek
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Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych w Jordanowie i wydatki na
ich utrzymanie
Lp.

Wyszczególnienie

1.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM:
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
razem:
Wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych

1.1
1.1.
1
2.
2.1.
2.1.
1

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Lokalny transport zbiorowy
Wydatki związane z korzystaniem z przystanków autobusowych
w tym: wydatki majątkowe

Dział

Rozdział

756

Dochody
w zł.

Wydatki
w zł.

58 000,00

75618
600
60004

58 000,00
58 000,00
58 000,00
58 000,00
58 000,00
58 000,00

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Krystyna Firek
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Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Jordanowa w roku 2015

Dział

Rozdział

1
801

2
80104

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek sektora
finansów publicznych

4

5

3
Oświata i wychowanie
Przedszkola

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty.
851
85153

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii

68 500,00
2 000,00
2 000,00

Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221
ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego.
85154

Przeciwdziałania alkoholizmowi

66 500,00
66 500,00

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221
ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego.
900
90002

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami

7 500,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu

921
92109

Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby

Biblioteki

2 500,00
458 000,00
290 000,00

Dotacja podmiotowa
instytucji kultury
92116

5 000,00
5 000,00
2 500,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

z budżetu

dla

samorządowej

dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych
6
450 000,00
450 000,00
450 000,00

290 000,00
168 000,00
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Dotacja podmiotowa
instytucji kultury

926
92605

Poz. 237
z budżetu

dla

samorządowej

168 000,00

Kultura fizyczna
Zadania z zakresu kultury fizycznej

50 000,00
50 000,00
50 000,00

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221
ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego.
RAZEM:
OGÓŁEM DOTACJE :

465 500,00

568 500,00
1 034 000,00

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Krystyna Firek

