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UCHWAŁA NR III/16/15
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 15 stycznia 2015 roku
Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2015
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242,
art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz.
594 ze zm.) Rada Gminy Spytkowice Uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 13.455.814,56 zł,
w tym:
1) dochody bieżące: 13.455.814,56 zł;
– jak w załączniku Nr 1.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 13.145.591,56zł, w tym:
1. Wydatki bieżące na łączną kwotę 12.400.891,56 zł, które obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 9.655.081,00 zł., z czego:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.794.110,00 zł.
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2.860.971,00 zł.
2) dotacje na zadania bieżące - 431.415,00 zł.
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.914.154,00 zł.
4) wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 253.641,56 zł.
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0 zł.
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 146.600,00 zł.
1. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 744.700,00 zł., w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 744.700,00 zł.
– jak w załączniku Nr 2.
§ 3. Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 310.223,00
zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach
poprzednich,
§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 129.777,00 zł oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 440.000,00 zł, w specyfikacji
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- jak w załączniku Nr 3.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku w wysokości 600.000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Spytkowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć
wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Spytkowice
w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 37.600,00zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 27.400,00zł;
– z czego:
1) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 27.400,00zł.
§ 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.
2) 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
- jak w załączniku Nr 5.
3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Spytkowice w zakresie ochrony środowiska.
- jak w załączniku Nr 6.
4) wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 744.700,00 zł.
- jak w załączniku Nr 7
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie tymi
odpadami
- jak w załączniku Nr 8
§ 7. Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę
40.108,56 zł, z czego ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim
(Dz.U.2014.301) – w kwocie łącznej 30.108,56 zł
- jak w załączniku Nr 9.
§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015,
- jak w załączniku Nr 10.
§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Spytkowice do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu
w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem
zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Spytkowice.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Spytkowice do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
1)

w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału
wydatków,

2)

w obrębie wydatków związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek w granicach
rozdziału wydatków

– z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
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§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku do kwoty
600 000,00 zł.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Kościelniak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr III/16/15
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Spytkowice na 2015 rok
Lp.
1
1.

2.

3.

4.

Dział,
rozdział
2
020
02001

700
70005

750
75011

Źródło dochodów
3
Leśnictwo
Gospodarka leśna
w tym dochody bieżące:
1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750).
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym dochody bieżące:
1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750),
2. 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 uofp:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
(§ 2708)

125.820,00
125.820,00
125.820,00
36.487,00

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

161.014,56
35.723,00
35.723,00
35.720,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym dochody bieżące:
1. wpływy z różnych opłat (§ 0690)
2. wpływy z usług (§ 0830)

75095

Pozostała działalność
w tym dochody bieżące:
1. 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 uofp:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§2007)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§2009)
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym dochody bieżące:
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

751
75101

Wysokość
w zł
4
520,00
520,00
520,00
520,00

89.333,00

3,00

9.000,00
9.000,00
1.000,00
8.000,00
116.291,56
116.291,56
116.291,56

98.847,79

17.443,77
716,00
716,00
716,00
716,00
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administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami (§ 2010),
5.

756
75601

75615

75616

75618

6.

7.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
w tym dochody bieżące:
1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej (§ 0350)

4.154.216,00

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

502.597,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
w tym dochody bieżące:
1. podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) (§ 0310),
2. podatek rolny (osoby fizyczne) (§ 0320),
3. podatek leśny (osoby fizyczne) (§ 0330),
4. podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) (§ 0340),
5. podatek od spadków i darowizn (§ 0360),
6. wpływy z opłaty targowej (§ 0430),
7. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).

815.061,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym dochody bieżące:
1. wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410),
2. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

samorządu

2.000,00
2.000,00
2.000,00

502.597,00
423.027,00
979,00
6.770,00
71.321,00
500,00

815.061,00
465.050,00
110.984,00
20.673,00
156.354,00
10.000,00
500,00
50.000,00
1.500,00
72.826,00
72.826,00
8.000,00
64.826,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w tym dochody bieżące:
1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010),
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020),

2.761.732,00
2.761.732,00
2.760.732,00
1.000,00

758
75801

Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym dochody bieżące:
1. subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

6.635.487,00
4.456.590,00
4.456.590,00
4.456.590,00

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
w tym dochody bieżące:
1. subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

2.111.102,00
2.111.102,00
2.111.102,00

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
w tym dochody bieżące:
1. subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

67.795,00
67.795,00
67.795,00

801

Oświata i wychowanie

220.553,00
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Szkoły podstawowe
w tym dochody bieżące:
1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750).
2. wpływy z usług (§ 0830)

14.000,00
14.000,00
13.000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym dochody bieżące:
1. wpływy z różnych opłat (§ 0690)
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) (§ 2030)

42.809,00
42.809,00
800,00
42.009,00

80104

Przedszkola
w tym dochody bieżące:
1. wpływy z różnych opłat (§ 0690)
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych (§ 0750).
3. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) (§ 2030)

163.744,00
163.744,00
25.000,00
1.500,00

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym dochody bieżące:
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami (§ 2010),
2. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

1.596.788,00
1.480.549,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym dochody bieżące:
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami (§ 2010),
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) (§ 2030)

7.074,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym dochody bieżące:
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) (§ 2030)

7.051,00
7.051,00
7.051,00

85216

Zasiłki stałe
w tym dochody bieżące:
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) (§ 2030)

43.902,00
43.902,00
43.902,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej
w tym dochody bieżące:
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) (§ 2030)

24.563,00
24.563,00
24.563,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

80101

8.

852
85212

85213

1.000,00

12.490,00
124.754,00

1.480.549,00
1.476.949,00

3.600,00

7.074,00
3.852,00

3.222,00

3.500,00
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w tym dochody bieżące:
1. wpływy z usług (§ 0830)

9.

10.

3.500,00
3.500,00

85295

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

900
90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym dochody bieżące:
1. wpływy z usług (§ 0830)

550.000,00
321.000,00
321.000,00
321.000,00

90002

Gospodarka odpadami
w tym dochody bieżące:
1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)

224.000,00
224.000,00
224.000,00

90019

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

5.000,00

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym dochody bieżące:
1. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
2. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§
2710)

10.700,00
10.700,00
10.700,00
8.300,00
2.400,00

926
92605

RAZEM
w tym:
– dochody bieżące
z czego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
– dochody majątkowe
z czego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

30.149,00
30.149,00
30.149,00

5.000,00
5.000,00

13.455.814,56
13.455.814,56
205.624,56

Przewodniczący Rady
Józef Kościelniak
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr III/16/15
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Spytkowice na 2015 rok
Lp.
1
1.

Dział
2
010

Rozdział
3
01010

01030

2.

600
60016

3.

700
70005

4.

710
71004

5.

750

Nazwa – rodzaj wydatku
4
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
B) wydatki majątkowe:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Izby rolnicze
W tym:
A) wydatki bieżące:
2) dotacje na zadania bieżące

Kwota w zł
5
71.640,00
69.400,00
19.400,00
19.400,00
19.400,00
50.000,00
50.000,00
2.240,00
2.240,00
2.240,00

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
B) wydatki majątkowe:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

246.360,00
246.360,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3.
B) wydatki majątkowe:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

252.350,00
252.350,00

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Administracja publiczna

146.360,00
146.360,00
146.360,00
100.000,00

232.350,00
95.000,00
95.000,00
137.350,00
20.000,00
20.000,00
67.500,00
67.500,00
67.500,00
67.500,00
67.500,00
2.073.205,56
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Urzędy wojewódzkie
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

35.720,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

71.000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
B) wydatki majątkowe:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.787.522,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

27.500,00

Pozostała działalność
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
W tym:

35.720,00
35.720,00
35.720,00

71.000,00
11.000,00
11.000,00
60.000,00

1.727.522,00
1.720.522,00
1.226.822,00
493.700,00
7.000,00
60.000,00
60.000,00

27.500,00
27.500,00
27.500,00
151.463,56
151.463,56
24.672,00
24.672,00
10.500,00
116.291,56
716,00
716,00

716,00
716,00
716,00
60.000,00
59.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

75421

8.

757
75702

9.

758
75818

10.

801
80101

80103

80104

– 10 –

Poz. 417

A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

59.000,00
39.000,00

Zarządzanie kryzysowe
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

1.000,00

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
W tym:
A) wydatki bieżące:
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Rezerwa ogólna
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego

146.600,00
146.600,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

6.535.887,00
3.614.825,00

Przedszkola
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

5.761,00
33.239,00
20.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00

146.600,00
146.600,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
37.600,00
27.400,00

3.614.825,00
3.465.193,00
2.916.457,00
548.736,00
149.632,00
159.576,00
159.576,00
151.103,00
136.473,00
14.630,00
8.473,00
793.217,00
593.217,00
570.930,00
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1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
B) wydatki majątkowe:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

464.084,00
106.846,00

Inne formy wychowania przedszkolnego
W tym:
A) wydatki bieżące:
2) dotacje na zadania bieżące

122.175,00

22.287,00
200.000,00
200.000,00

122.175,00
122.175,00

Gimnazja
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.338.857,00

Dowożenie uczniów do szkół
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

200.097,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

240.945,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

28.017,00

Pozostała działalność
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

38.178,00

803

Szkolnictwo wyższe
80395

Poz. 417

Pozostała działalność

1.338.857,00
1.267.608,00
1.069.605,00
198.003,00
71.249,00

200.097,00
200.097,00
38.988,00
161.109,00

240.945,00
240.145,00
203.878,00
36.267,00
800,00

28.017,00
28.017,00
28.017,00

38.178,00
38.178,00
38.178,00
4.000,00
4.000,00
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W tym:
B) wydatki majątkowe:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
12.

851
85153

85154

13.

852
85202

85204

85206

85212
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4.000,00
4.000,00

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

71.026,00
5.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2) dotacje na zadania bieżące

66.026,00

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

2.162.757,00
26.000,00

Rodziny zastępcze
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

10.600,00

Wspieranie rodziny
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12.600,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.000,00
5.000,00
500,00
4.500,00

66.026,00
61.026,00
5.550,00
55.476,00
5.000,00

26.000,00
26.000,00
26.000,00

10.600,00
10.600,00
10.600,00

12.600,00
12.600,00
12.600,00
1.476.949,00

1.476.949,00
88.458,00
86.258,00
2.200,00
1.388.491,00
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Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Poz. 417

8.374,00

8.374,00
8.374,00
8.374,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
W tym:
A) wydatki bieżące:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

37.051,00

Zasiłki stałe
W tym:
A) wydatki bieżące:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

59.602,00

37.051,00
37.051,00

59.602,00
59.602,00

Ośrodki pomocy społecznej
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

416.005,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

52.427,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

92.555,00
80.009,00

416.005,00
413.805,00
320.545,00
93.260,00
2.200,00

52.427,00
52.227,00
48.727,00
3.500,00
200,00
63.149,00
63.149,00
3.000,00
3.000,00
60.149,00

80.009,00
76.089,00
71.759,00
4.330,00
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budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
85415

85446

15.

900
90001

90002

90015

90095

16.

921
92109

Pomoc materialna dla uczniów
W tym:
A) wydatki bieżące:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 417

3.920,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

546,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
B) wydatki majątkowe:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

886.214,00
478.514,00

Gospodarka odpadami
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

236.000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
B) wydatki majątkowe:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

135.700,00

Pozostała działalność
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

36.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W tym:

546,00
546,00
546,00

223.514,00
222.914,00
64.376,00
158.538,00
600,00
255.000,00
255.000,00

236.000,00
236.000,00
19.012,00
216.988,00

80.000,00
80.000,00
80.000,00
55.700,00
55.700,00

36.000,00
36.000,00
36.000,00
302.000,00
240.000,00
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A) wydatki bieżące:
2) dotacje na zadania bieżące

240.000,00
240.000,00

Biblioteki
W tym:
A) wydatki bieżące:
2) dotacje na zadania bieżące

50.000,00

Pozostała działalność
W tym:
A) wydatki bieżące:
2) dotacje na zadania bieżące

12.000,00

50.000,00
50.000,00

12.000,00
12.000,00
107.781,00
46.625,00

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

46.625,00
46.625,00
46.625,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

58.656,00

Pozostała działalność
W tym:
A) wydatki bieżące:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

2.500,00

58.656,00
58.656,00
11.280,00
47.376,00

2.500,00
2.500,00
2.500,00

RAZEM:
1. wydatki bieżące
2. wydatki majątkowe

13.145.591,56
12.400.891,56
744.700,00

Przewodniczący Rady
Józef Kościelniak
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr III/16/15
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Spytkowice na 2015 rok
1.
2.
3.
4.

5.

DOCHODY OGÓŁEM:
WYDATKI OGÓŁEM:
Wynik (1 – 2) – nadwyżka:
PRZYCHODY BUDŻETU
z czego:
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych
ROZCHODY BUDŻETU
z czego:
– spłata rat z zaciągniętych pożyczek i kredytów

13.455.814,56
13.145.591,56
310.223,00
129.777,00
129.777,00

440.000,00
440.000,00

Przewodniczący Rady
Józef Kościelniak
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr III/16/15
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawamina 2015 rok
Dział
1
750

Rozdział
2

§§
3

75011
2010

75011

751

75101
2010

75101

852
85212

2010

85212

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:
A) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

Dochody
5
35.720,00
35.720,00
35.720,00

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:
A) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
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 administracji rządowej oraz innych
zadań zaleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
A) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich

716,00

Wydatki
6
35.720,00

35.720,00
35.720,00
35.720,00
35.720,00

716,00

716,00
716,00

716,00

716,00
716,00
716,00
1.480.801,00
1.476.949,00

1.480.801,00

1.476.949,00

1.476.949,00

1.476.949,00
88.458,00
86.258,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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2010

85213

– 18 –

Poz. 417

naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
3) 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 zaleconych 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:
A) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
RAZEM:

2.200,00
1.388.491,00
3.852,00

3.852,00

3.852,00

3.852,00
3.852,00
3.852,00
1.517.237,00

1.517.237,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu
terytorialnego w 2015 roku podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa
Dz.

Rozdz.

Plan

750
75011
0690

TREŚĆ
60,00
60,00
60,00

16.390,00
16.390,00

852
85212

16.390,00
0980

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
Wpływy z różnych opłat
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

Przewodniczący Rady
Józef Kościelniak
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr III/16/15
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 15 stycznia 2015 r.
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 w 2015 roku
Lp.

Wyszczególnienie

1.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄYCH
OSOBOWOSCI PRAWNEJ
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw:
dochody bieżące: Wpływy z opłat za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu

11

111

2.
2 1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4

2.2

2.2 1.

2.2.2.

Dział
756

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):
A) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
1.2) wydatki na realizację zadań statutowych
jednostek budżetowych
2) dotacje na zadania bieżące
Zapewnienie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacji dla osób
uzależnionych od alkoholu
Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w

Dochody [w zł]

Wydatki [w
zł]

64.826,00

75618

64.826,00
64.826,00

OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii (razem)
A) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
1.2) wydatki na realizację zadań statutowych
jednostek budżetowych
Wykonanie diagnozy w środowisku dzieci
i młodzieży uczęszczającej do szkół oraz
wybranej grupy ze środowisk o wysokim
stopniu ryzyka
Szkolenia nauczycieli, pracowników
pomocy społecznej, służby zdrowia
z zakresu tematyki przeciwdziałania
narkomanii
Realizacja programów profilaktycznoedukacyjnych w szkołach. Współpraca
z innymi jednostkami biorącymi udział
w realizacji gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii
Zakup i dystrybucja materiałów
edukacyjnych

Rozdział

851
·

71.026,00
85153

5.000,00
5.000,00
5.000,00
500,00
4.500,00
500,00

1 000,00

3 000,00

500,00

85154

66.026,00
66.026,00
61.026,00
5.550,00
55.476,00
5.000,00
20.000,00

6.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

2.2.3.

2.2.4

2.2.5

szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie
Prowadzenie profilaktycznej działalności
edukacyjnej i informacyjnej ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Utrzymanie bazy lokalowe dla działań
konsultacyjnych, profilaktycznych
i terapeutycznych
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32.958,00

6.000,00

1.068,00

Przewodniczący Rady
Józef Kościelniak
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr III/16/15
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Spytkowice w zakresie ochrony środowiska w roku 2015
Lp.
1

2.

-

Wyszczególnienie
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Wpływy z opłat ( w tym opłaty za korzystanie
ze środowiska)

Dział
900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami

900

Przedsięwzięcia związane z gospodarką
odpadami i ochroną powierzchni ziemi
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
Usuwanie pokryć dachowych z eternitu

Rozdział

§§

90019

Wydatki

5 000

0690

90002

Dochody
5 000

5 000

5 000
5 000
5 000

5 000
5 000
5 000

Przewodniczący Rady
Józef Kościelniak
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr III/16/15
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Spytkowice na 2015 r.
Dział
1
010

Rozdz.
2
01010

600
60016

700
70005

750
75023

801

Nazwa – rodzaj wydatku
3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W tym:
1) inwestycje
1.1) Budowa obudowy studni i połączenie jej z gminnym wodociągiem
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
W tym:
1) inwestycje
1.1) Modernizacja dróg gminnych

803
80395

900
90001

90015

50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
1) inwestycje
1.1) Wykup drogi przebiegającej po działkach m.in. Państwa Garbacz i Truty

20.000,00
20.000,00

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W tym:
1) zakupy inwestycyjne
1.1) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

60.000,00
60.000,00

Oświata i wychowanie
80104

Kwota w zł
4
50.000,00
50.000,00

Przedszkola
W tym:
1) inwestycje
1.1) Budowa Przedszkola Gminnego
Szkolnictwo wyższe
Pozostała działalność
W tym:
1) inwestycje
1.1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego
(samorządowi wojewódzkiemu) w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych na
podstawie umowy na inwestycje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Nowym Targu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym:
1) inwestycje
1.1) Wykonanie projektów na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej
w Spytkowicach
Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym:
1) inwestycje
1.1) Budowa oświetlenia ulicznego

20.000,00
20.000,00

60.000,00
60.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

310.700,00
255.000,00
255.000,00
255.000,00
55.700,00
55.700,00
55.700,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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744.700,00

Przewodniczący Rady
Józef Kościelniak
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr III/16/15
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie
tymi odpadami Gminy Spytkowice w roku 2015
Lp.
1

2.

Wyszczególnienie
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

Dział
900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami

900

w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych

Rozdział

§§

90002
0490

Dochody
224.000

Wydatki

224.000
224.000

224.000
90002

224.000

224.000
19.012
204.988

Przewodniczący Rady
Józef Kościelniak
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr III/16/15
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Spytkowice na 2015 rok
Środki
z czego:

do

dyspozycji

jednostek

pomocniczych

–

razem

40.108,63

zł,

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim) 30.108,63 zł.
1) wydatki budżetowe Sołectwa Spytkowice:
Dział

Rozdz.

600
60016

750
75075

900
90095

926
92695

Nazwa – Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
A) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- remont dróg kruszywem i konserwacja rowów
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
A) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- rozwój i promocja lokalnych tradycji kultury ludowej
(zakup strojów ludowych dla Zespołu „Siekiernica” przy
Związku Podhalan Oddział Spytkowice)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
w tym:
A) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- promocja postaw ekologicznych wśród mieszkańców –
zakup roślin i koszy
Kultura fizyczna
Pozostała działalność
w tym:
A) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup
nagród
RAZEM

34.108,63
34.108,63

W tym
Środki ze
statutu
24.108,63
10.000,00
24.108,63
10.000,00

34.108,63
34.108,63

24.108,63
24.108,63

10.000,00
10.000,00

34.108,63
34.108,63
2.500,00
2.500,00

24.108,63
24.108,63
2.500,00
2.500,00

10.000,00
10.000,00
0

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

40.108,63

30.108,63

Plan na 2015

Środki fun.
sołeckiego

0

0

10.000,00

Przewodniczący Rady
Józef Kościelniak
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr III/16/15
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Spytkowice w roku 2015

Dz.

Rozdz.

801
80106

803
80395

851
85154

921
92109
92116
92195

Nazwa

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu
Przedszkolnego im. Bł. Edmunda Bojana
w Spytkowicach

122.175,00
122.175,00
122.175,00

SZKOLNICTWO WYŻSZE
Pozostała działalność
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu
Województwa w zakresie realizacji jej zadań
inwestycyjnych na podstawie umowy na inwestycje
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Nowym Targu

4.000,00
4.000,00
4.000,00

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu
Nowotarskiego

5.000,00
5.000,00
5.000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki
Pozostała działalność
Dotacje celowe (bieżące) z budżetu na zadania
jednostek samorządu terytorialnego zlecane innym
podmiotom
RAZEM

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

290.000,00

12.000,00

240.000,00
240.000,00
50.000,00
50.000,00
12.000,00
12.000,00
299.000,00

134.175,00

Przewodniczący Rady
Józef Kościelniak

