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UCHWAŁA NR V/12/2015
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Tymbark na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4,pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Tymbark uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 20.722.846 zł w tym;
1) dochody bieżące - 19.769.022 zł
2) dochody majątkowe 953.824 zł w tym; - dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań
finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 755.824 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 19.650.446 w tym;
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 18.361.300 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 11.892.892 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.240.222 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.652.670 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.550.598 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.681.810 zł
d) wydatki na obsługę długu - 236.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.289.146 zł w tym :
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.289.146 zł z czego na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 40.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.072.400 zł, którą
przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.072.400 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
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§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 4.
§ 5. . Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. . Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 60.000 zł.
2) rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie 50.000 zł na zadania z zakresu oświaty
3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł.
§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2015 roku - zgodnie
z załącznikiem Nr 6.
§ 8. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar oraz wydatki związane z finansowaniem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 9. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy
w łącznej kwocie 150.000 zł, w układzie klasyfikacji budżetowej- jak załącznik Nr 8.
§ 10. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu w 2015 roku - zgodnie
z załącznikiem Nr 9.
§ 11.
1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Wyodrębnia się z budżetu gminy dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatki związane z usługami w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami
w 2015 roku jak w załączniku nr 11 .
§ 12. Ustala się roczne limity dla;
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu - do kwoty 500.000 zł
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Tymbark do;
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do
maksymalnej wysokości 500.000 zł
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i uposażenia,
oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, w tym przeniesień między wydatkami bieżącymi
a majątkowymi.
4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
§ 14. 1. Ustala się szczegółowość;
1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku - jak zakres i szczegółowość w niniejszej
uchwale;
2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2015 roku planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w szczegółowości jak plan przyjęty przez Kierownika , z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju
zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) .
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§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/12/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2015 r.
plan dochodów na 2015 rok
dział

rozdział

treść

paragraf

010
01010
0750

020
02001
0750

0870

600
60014

plan na 2015 rok

Rolnictwo i łowiectwo

9 576

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

9 576

dochody bieżące w tym;

9 576

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. tery.
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

9 576

Leśnictwo

39 000

Gospodarka leśna

39 000

dochody bieżące w tym;

1 000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. tery.
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

1 000

dochody majątkowe w tym ;

38 000

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

38 000

Transport i łączność

233 259

drogi publiczne powiatowe

233 259

dochody majątkowe w tym ;

233 259

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

233 259

w tym;
6298

700
70005
0470
0750

75011

233 259

Gospodarka mieszkaniowa

243 800

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

243 800

dochody bieżące w tym;
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. tery.
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

83 800

180

67 994

0830

sprzedaż usług

15 526

0920

pozostałe odsetki

100

dochody majątkowe w tym ;

160 000

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości

160 000

Administracja publiczna

114 654

Urzędy wojewódzkie

43 345

dochody bieżące w tym;

43 345

0770

750

,- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. (- budowa chodnika przy
drodze powiatowej Piekiełko-Tymbark w miejscowości Tymbark)
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2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

2360

dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

200

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

71 309

dochody bieżące w tym;

71 309

75023

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. tery.
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

43 145

22 243

0830

wpływy z usług

9 066

0920

Pozostałe odsetki

15 000

0970

wpływy z różnych dochodów

25 000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące w tym;
2010

752
75212
2010

754

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

2010

1 059
1 059

1 059

Obrona narodowa

860

pozostałe wydatki obronne

860

dochody bieżące w tym;

860

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75414

1 059

860
700

Obrona cywilna

700

dochody bieżące w tym;

700

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

700

756

75601
0350
75615

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

7 466 815

Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych

100

dochody bieżące w tym;

100

Podatek od dział. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej

100

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

2 408 320

dochody bieżące w tym;

2 408 320

0310

Podatek od nieruchomości

2 366 000

0320

Podatek rolny

220

0330

Podatek leśny

7 600

0340

Podatek od środków transportowych

34 000

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

200

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

300

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
988 850
dochody bieżące w tym;

988 850

0310

Podatek od nieruchomości

464 400

0320

Podatek rolny

62 200
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0330

Podatek leśny

24 000

0340

Podatek od środków transportowych

380 000

0360

Podatek od spadków i darowizn

3 000

0430

wpływy z opłaty targowej

250

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

50 000

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw

81 250

dochody bieżące w tym;

81 250

0480

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

70 050

0410

Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na
podstawie odrębnych ustaw.

11 000

0490
75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

200
3 988 295

dochody bieżące w tym;

3 988 295

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

3 963 295

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

25 000

Różne rozliczenia

8 727 135

758
75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego.

2920
75807
2920
75831
2920

801
80101
0750

0920

7 439 735

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7 439 735

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 158 442

dochody bieżące w tym;

1 158 442

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 158 442

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące w tym;

128 958

Subwencje ogólne z budżetu państwa

128 958

Oświata i wychowanie

731 970

Szkoły podstawowe

19 145

dochody bieżące w tym;

19 145

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.
sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
pozostałe odsetki
Oddziały przedszkolne w szkołąch podstawowych

80103
2030
2310
80104
0750

7 439 735

dochody bieżące w tym;

dochody bieżące w tym;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)

128 958

12 245
6 900
56 025
56 025
31 825

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t.

24 200

Przedszkola

507 300

dochody bieżące w tym;

507 300

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt.
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

1 200

0920

pozostałe odsetki

1 500

0690

wpływy z różnych opłat

35 000

2030

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

289 000

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t.

180 600

Gimnazja

2 000

dochody bieżące w tym;

2 000

80110
0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.
sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

0
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Pozostałe odsetki

2 000

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

500

dochody bieżące w tym;

500

Pozostałe odsetki

500

Stołówki szkolne i przedszkolne

147 000

dochody bieżące w tym;

147 000

Wpływy z usług

147 000

Pomoc społeczna

2 313 178

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 133 537
dochody bieżące w tym;

2 133 537

0920

Pozostałe odsetki

500

0970
2360

wpływy z różnych dochodów

500

2010

dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami .
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

9 417

2 123 120

85213
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
6 945
dochody bieżące w tym;
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

2030

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

85214

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

6 945

5 495
1 450
19 838
19 838

85216

w tym dochody bieżące;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
zasiłki stałe

16 934

85219

dochody bieżące w tym;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące w tym;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Pozostałe odsetki

48 498

2030

2030

2030
0920
85228

19 838
16 934

16 934
48 498

43 998
4 500

Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze

31 930

w tym dochody bieżące;

31 930

0830

Wpływy z usług

450

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

2360

dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
pozostała działalność

85295
2030

900
90002
0490

31 359
121
55 496

w tym dochody bieżące;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)

55 496

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

306 388

gospodarka odpadami

260 023

dochody bieżące w tym;
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na
podstawie odrębnych ustaw.

260 023

55 496

260 023
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wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

15 000

dochody bieżące w tym;

15 000

wpływy z różnych opłat
pozostała działalność

15 000

dochody majątkowe w tym ;

31 365

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

31 365

31 365

w tym;
,- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. (Plan gospodarki
niskoemisyjnej)

31 365

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 000

Pozostałe zadania w zakresie kultury

5 000

dochody bieżące w tym;

5 000

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

5 000

Kultura fizyczna

529 452

Obiekty sportowe

202 820

dochody bieżące w tym;

11 620

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt.
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

10 620

0970

wpływy z różnych dochodów

1 000

dochody majątkowe w tym ;

191 200

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł

191 200

6298

921
92105
0960

926
92601

w tym;
6298
92605

,- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. (utworzenie lodowiska
w Tymbarku)

191 200

Zadania w zakresie kultury fizycznej

326 632

dochody bieżące w tym:

26 632

0830

wpływy z usług

13 000

2710

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących

13 632

dochody majątkowe w tym;

300 000

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł

300 000

w tym;
6298

,- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. (Utworzenie zespołu
rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wsi Tymbark)

Suma działów

300 000

20 722 846

zestawienie;
dochody majątkowe:

953 824

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

755 824

dochody bieżące:

19 769 022

razem dochody ;

20 722 846

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Poz. 854

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/12/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan wydatków budżetu na 2015 rok
dział

rozdział

010
01010

wyszczególnienie

plan 2015

Rolnictwo i łowiectwo

441 248.00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

440 000.00

wydatki majątkowe w tym;

440 000.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

440 000.00

Budowa kanalizacji sanitarnej (od banku do bramy zakładu Tymbark)

160 000.00

Dokumentacja kanalizacji Podłopień

110 000.00

Dokum. na budowę zbiornika oraz wodociągu Piekiełko + Zawodzie

40 000.00

Wymiana kanalizacji od remizy do Ośrodka Zdrowia Tymbark
30 000.00
Budowa zbiornika wraz z przyłączami wody z istn. Studni głębinowych

oś. "Zęzów - Dudówka "
100 000.00

01030

020
02001

Izby rolnicze

1 248.00

wydatki bieżące w tym;

1 248.00

dotacje na zadania bieżące

1 248.00

Leśnictwo

21 200.00

Gospodarka leśna

21 200.00

wydatki bieżące w tym:

21 200.00

wydatki jednostek budżetowych

21 200.00

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

400
40002

600
60014

5 000.00
16 200.00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę

130 000.00

Dostarczanie wody

130 000.00

wydatki bieżące w tym;
wydatki jednostek budżetowych

130 000.00
130 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

130 000.00

Transport i łączność

607 064.00

drogi publiczne powiatowe

30 000

wydatki majątkowe w tym;

30 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

30 000

Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nad Stadionem
30 000

60016

drogi publiczne gminne

453 064.00

wydatki bieżące w tym;

170 000.00

wydatki jednostek budżetowych

170 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

wydatki majątkowe w tym;

283 064.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym ;

283 064.00

przebudowa i budowa dróg gminnych w tym;

283 064.00

droga Bindówka w Zawadce
Dokumentacja projektowa drogi i chodnika do bloków od Stańca

60017

170 000.00

drogi wewnętrzne

263 064.00
20 000.00

124 000.00
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wydatki bieżące w tym;

124 000.00

wydatki jednostek budżetowych

124 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

630
63003

81 000.00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

81 000.00

wydatki bieżące w tym;

15 000.00

wydatki jednostek budżetowych

15 000.00

66 000.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym ;

66 000.00

budowa ścieżki turystyczno edukacyjnej

710
71035

71004

750
75011

75022

16 000.00

100 000.00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące w tym;

100 000.00
100 000.00

wydatki jednostek budżetowych

100 000.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

97 000.00

Działalność usługowa

40 500.00

Cmentarze

500.00

wydatki bieżące w tym;

500.00

wydatki jednostek budżetowych

500.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

500.00

plany zagospodarowania przestrzennego

40 000.00

wydatki bieżące w tym;

40 000.00

wydatki jednostek budżetowych

40 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

40 000.00

Administracja publiczna

1 936 745.00

Urzędy wojewódzkie

43 145.00

wydatki bieżące w tym;

43 145.00

wydatki jednostek budżetowych

43 145.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

43 145.00

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

80 000.00

wydatki bieżące w tym;

80 000.00

wydatki jednostek budżetowych

13 400.00
13 400.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

66 600.00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 753 000.00

wydatki bieżące w tym;

1 733 000.00

wydatki jednostek budżetowych

1 730 000.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75075

50 000.00

Gospodarka mieszkaniowa

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

75023

15 000.00

wydatki majątkowe w tym;
budowa wieży widokowej na górze Paproć

70005

124 000.00

Turystyka

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

700

Poz. 854

1 400 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

330 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 000.00

wydatki majątkowe w tym;

20 000.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000.00

promocja jednostek samorzadu terytorialnego

20 000.00

wydatki bieżące w tym;

20 000.00

wydatki jednostek budżetowych

20 000.00
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,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

75095

20 000.00

Pozostała działalność

40 600.00

wydatki bieżące w tym;

40 600.00

wydatki jednostek budżetowych

13 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

świadczenia na rzecz osób fizycznych

751

Poz. 854

13 000.00

27 600.00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 059.00
75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa

1 059.00

wydatki bieżące w tym;

1 059.00

wydatki jednostek budżetowych

1 059.00

,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

752

Obrona narodowa
75212

754

pozostałe wydatki obronne

1 000.00
1 000.00

wydatki bieżące w tym;

1 000.00

wydatki jednostek budżetowych

1 000.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

860.00

,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

140.00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75405

75412

9 000.00

dotacje na zadania bieżące

9 000.00

Ochotnicze Straże Pożarne

106 000.00

wydatki bieżące w tym;

106 000.00

dotacje na zadania bieżące w tym dla:

106 000.00

OSP Tymbark

57 000.00

OSP Piekiełko

75702

758
75818

30 000.00
11 500.00
7 500.00

Obrona cywilna

7 000.00

wydatki bieżące w tym;

7 000.00

wydatki jednostek budżetowych

7 000.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 000.00

,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000.00

Zarządzanie kryzysowe

3 000.00

wydatki bieżące w tym;

3 000.00

wydatki jednostek budżetowych

3 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

757

9 000.00

wydatki bieżące w tym;

OSP Zawadka

75421

125 000.00

Komendy powiatowe Policji

OSP Podłopień

75414

1 059.00

3 000.00

Obsługa długu publicznego

236 000.00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu teryt.

236 000.00

wydatki bieżące w tym;

236 000.00

obsługa długu jst

236 000.00

Różne rozliczenia

160 000.00

Rezerwy ogólne i celowe

160 000.00
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wydatki bieżące w tym;

160 000.00

wydatki jednostek budżetowych

160 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym;

160 000.00

rezerwa ogólna
rezerwa oświatowa

801
80101

50 000.00

10 824 600.00

Szkoły podstawowe

4 810 829.00

wydatki bieżące w tym;

4 685 747.00

wydatki jednostek budżetowych

3 658 267.00

530 349.00

854 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

173 480.00

wydatki majątkowe w tym;

125 082.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

125 082.00

wymiana podłóg w budynku SP Piekiełko

80113

3 127 918.00

dotacje na zadania bieżące

przebudowa boiska sportowego przy Szk.Podst. w Tymbarku

80110

50 000.00

Oświata i wychowanie

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80104

60 000.00

rezerwa na zarządzanie kryzysowe

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80103

Poz. 854

98 582.00
20 000.00

zakup tablicy interaktywnej w Tymbarku

6 500.00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

341 469.00

wydatki bieżące w tym;

341 469.00

wydatki jednostek budżetowych

215 869.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

196 484.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

19 385.00

dotacje na zadania bieżące

115 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 600.00

Przedszkola

2 465 150.00

wydatki bieżące w tym;

2 455 150.00

wydatki jednostek budżetowych

715 850.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

620 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

95 850.00

dotacje na zadania bieżące

1 709 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

30 300.00

wydatki majątkowe w tym;

10 000.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

10 000.00

modernizacja budynku

10 000.00

Gimnazja

2 368 382.00

wydatki bieżące w tym;

2 368 382.00

wydatki jednostek budżetowych

1 871 082.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 670 645.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

200 437.00

dotacje na zadania bieżące

417 300.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

80 000.00

Dowożenie uczniów do szkół

100 000.00

wydatki bieżące w tym;

100 000.00

wydatki jednostek budżetowych

100 000.00
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,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80114

80146

80195

250 509.00

wydatki bieżące w tym;

250 509.00

wydatki jednostek budżetowych

250 509.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

222 940.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

27 569.00

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

35 610.00

wydatki bieżące w tym;

35 610.00

wydatki jednostek budżetowych

35 610.00

447 651.00

wydatki bieżące w tym;

447 651.00

wydatki jednostek budżetowych

446 551.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

266 900.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

179 651.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 100.00

Pozostała działalność

5 000.00

wydatki bieżące w tym;

5 000.00

wydatki jednostek budżetowych

5 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85153

85154

85202

102 805.00
2 000.00

wydatki bieżące w tym;

2 000.00

wydatki jednostek budżetowych

2 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000.00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

75 805.00

wydatki bieżące w tym;

75 805.00

wydatki jednostek budżetowych

46 255.00

27 255.00
1 500.00

dotacje na zadania bieżące

28 050.00

Pozostała działalność

25 000.00

wydatki bieżące w tym;

25 000.00

dotacje na zadania bieżące

25 000.00

Pomoc społeczna

2 982 216.00

Domy pomocy społecznej

200 000.00

wydatki bieżące w tym;

200 000.00

wydatki jednostek budżetowych

200 000.00
200 000.00

rodziny zastępcze

1 000.00

wydatki bieżące w tym;

1 000.00

wydatki jednostek budżetowych

1 000.00

,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85206

19 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85204

4 000.00

zwalczanie narkomanii

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

852

1 000.00

Ochrona Zdrowia

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85195

35 610.00

stołówki szkolne i przedszkolne

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

851

100 000.00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80148

Poz. 854

1 000.00

wspieranie rodziny
wydatki bieżące w tym;

15 057.00
15 057.00
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wydatki jednostek budżetowych

15 057.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 057.00

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

2 124 620.00

wydatki bieżące w tym;

2 124 620.00

wydatki jednostek budżetowych

112 338.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

101 509.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 829.00

dotacje na zadania bieżące

1 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 011 282.00

85213
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
8 645.00
wydatki bieżące w tym;

8 645.00

wydatki jednostek budżetowych

8 645.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85214

85215

85216

85219

85228

104 838.00

wydatki bieżące w tym;

104 838.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

104 838.00

Dodatki mieszkaniowe

25 000.00

wydatki bieżące w tym;

25 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

25 000.00

zasiłki stałe
wydatki bieżące w tym;

28 000.00
28 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

28 000.00

Ośrodki Pomocy Społecznej

324 697.00

wydatki bieżące w tym;

324 697.00

wydatki jednostek budżetowych

321 897.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

287 536.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

34 361.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 800.00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

33 359.00

wydatki bieżące w tym;

33 359.00

wydatki jednostek budżetowych

33 359.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

31 359.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85295

854
85401

8 645.00

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

2 000.00

Pozostała działalność

117 000.00

wydatki bieżące w tym;

117 000.00

wydatki jednostek budżetowych

7 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

110 000.00

Edukacyjna opieka wychowawcza

105 885.00

Świetlice szkolne

105 303.00

wydatki bieżące w tym;

105 303.00
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wydatki jednostek budżetowych
,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85446

900

90003

90004

90013

90015

921

582.00

wydatki bieżące w tym;

582.00

wydatki jednostek budżetowych

582.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

582.00

900 023.00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

300 000.00

wydatki bieżące w tym;

300 000.00

wydatki jednostek budżetowych

300 000.00
300 000.00

gospodarka odpadami

275 023.00

wydatki bieżące w tym;

275 023.00

wydatki jednostek budżetowych

275 023.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

267 023.00

Oczyszczanie miast i wsi

15 000.00

wydatki bieżące w tym;

15 000.00

wydatki jednostek budżetowych

15 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000.00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

25 000.00

wydatki bieżące w tym;

25 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 000.00

schroniska dla zwierząt

2 000.00

wydatki bieżące w tym;

2 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000.00

Oświetlenie ulic, placów, dróg

240 000.00

wydatki bieżące w tym;

140 000.00

wydatki jednostek budżetowych

140 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

140 000.00

wydatki majątkowe w tym;

100 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym ;

100 000
100 000

pozostała działalność

43 000.00

wydatki bieżące w tym;

3 000.00

wydatki jednostek budżetowych

3 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 000.00

wydatki majątkowe w tym;

40 000.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym ;

40 000.00

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - plan
gospodarki niskoemisyjnej

40 000.00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105

10 832.00

5 210.00

oświetlenie uliczne Jasna Podłopień , Zamieście,Tymbark

90095

89 261.00

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90002

100 093.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001

Poz. 854

330 000.00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

140 000.00

wydatki bieżące w tym;

140 000.00
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wydatki jednostek budżetowych

120 000.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100 000.00

dotacje na zadania bieżące

20 000.00

Biblioteki

190 000.00

wydatki bieżące w tym;

190 000.00

dotacje na zadania bieżące

190 000.00

Kultura fizyczna

524 101.00

Obiekty sportowe

387 847.00

wydatki bieżące w tym;

212 847.00

wydatki jednostek budżetowych

212 347.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

83 259.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:

129 088.00

utrzymanie hali sportowej 69.088 zł
utrzymanie lodowiska 60.000 zł

92605

świadczenia na rzecz osób fizycznych

500.00

wydatki majątkowe w tym;

175 000.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

175 000.00

montaż poręczy na murze oporowym-boisko w Zawadce

5 000.00

wymiana oświetlenia w hali sportowej

20 000.00

budowa zaplecza sportowego przy boisku wielofunkcyjnym w Podłopieniu

150 000.00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

136 254.00

wydatki bieżące w tym;

136 254.00

wydatki jednostek budżetowych

61 254.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16 704.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

44 550.00

dotacje na zadania bieżące

75 000.00

SUMA DZIAŁÓW

19 650 446.00

w tym;
wydatki bieżące w tym;

18 361 300.00

wydatki jednostek budżetowych

11 892 892.00

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

8 240 222.00
3 652 670.00

dotacje na zadania bieżące

3 550 598.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 681 810.00

obsługa długu jst

236 000.00

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

0.00

wydatki majątkowe w tym;

1 289 146.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

1 289 146.00

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

RAZEM

40 000.00

19 650 446.00
Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 16 –

Poz. 854

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/12/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Tymbark na 2015 rok
wyszczególnienie

plan 2015

A. Dochody budżetu

20 722 846

B. Wydatki budżetu

19 650 446

C. Różnica między dochodami a wydatkami
stanowi nadwyżkę

1 072 400

I. Przychody budżetu ogółem

0

w tym;
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym

0

§ 903- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej

0

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

0

II. Rozchody budżetu ogółem

1 072 400

w tym;

§ 962- pożyczki udzielone na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej

0

§ 992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

1 072 400

w tym ;
1. Kredyt zaciągnięty w grudniu 2005 roku na budowę hali
sportowej i renowację obiektów kultury
2. Kredyt zaciągnięty w 2006 roku na budowę hali sportowej
i budowę dróg

134 800
177 600
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3. Kredyt zaciągnięty w 2007 roku - Likwidacja osuwiska,
budowa kanalizacji , dróg i wodociągów

60 000

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

80 000

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

390 000

6 . Pożyczka zaciągnięta w 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska w Krakowie zakup samochodu strażackiego
dla OSP T-k

20 000

7 . Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w BOŚ kraków na pokrycie
występującego deficytu budżetowego .

210 000

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/12/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Dochody i wydatki w 2015 roku związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami
I. Dochody
dział

rozdział

750
75011

nazwa

kwota

Administracja publiczna

43 145

Urzędy wojewódzkie

43 145

dochody bieżące w tym;

43 145

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
43 145

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 059

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

1 059

dochody bieżące w tym;

1 059

75101

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
1 059

752
75212

Obrona narodowa

860

pozostałe wydatki obronne

860

dochody bieżące w tym;

860

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
860

754
75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

700

Obrona cywilna

700

dochody bieżące w tym;

700

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
700

852

Pomoc społeczna
85212

2 159 974

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

2 123 120

dochody bieżące w tym;

2 123 120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie

2 123 120

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

5 495

dochody bieżące w tym;

5 495

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie

5 495

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

31 359

dochody bieżące w tym;

31 359

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie

31 359

Razem dochody

2 205 738

85213

85228

II. Wydatki
dział
rozdział
750
75011

nazwa

kwota

Administracja publiczna

43 145

Urzędy wojewódzkie

43 145

wydatki bieżące w tym;

43 145

wydatki jednostek budżetowych

43 145

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

43 145

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 059
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75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

1 059

wydatki bieżące w tym;

1 059

wydatki jednostek budżetowych

1 059

,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

752
75212

1 059

Obrona narodowa

860

pozostałe wydatki obronne

860

wydatki bieżące w tym;

860

wydatki jednostek budżetowych

860

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

754
75414

860

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

700

Obrona cywilna

700

wydatki bieżące w tym;

700

wydatki jednostek budżetowych

700

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

852

700

Pomoc społeczna
85212

85213

2 159 974

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

2 123 120

wydatki jednostek budżetowych

111 838

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

101 509

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 329

świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 011 282

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

5 495

wydatki bieżące w tym;

5 495

wydatki jednostek budżetowych

5 495

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85228

2 123 120

wydatki bieżące w tym;

5 495

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

31 359

wydatki bieżące w tym;

31 359

wydatki jednostek budżetowych

31 359

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

31 359

Razem wydatki

2 205 738

III. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych
750
rozdz/par.

75011

0690

852
85212

0980

85228

0830

Administracja publiczna

3 800

Urzędy wojewódzkie

3 800

dochody bieżące w tym;

3 800

wpływy z róznych opłat

3 800

Pomoc społeczna

30 560

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

28 252

dochody bieżące w tym;

28 252

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

28 252

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2 308

dochody bieżące w tym;

2 308

wpływy z usług

2 308

RAZEM

34 360

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/12/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku.
I. DOCHODY
dział

rozdział

nazwa

kwota

756

75618

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

70 050

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw

70 050

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

70 050

II. WYDATKI
dział

rozdział

851
85153

kwota

Ochrona zdrowia

77 805

zwalczanie narkomanii

2 000

wydatki bieżące w tym;

2 000

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii

85154

2 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

75 805

Wydatki bieżące w tym;

75 805

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

6 000

6 000
2. Podejmowanie różnych działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rozwiązywanie problemów
alkoholowych na terenie gminy Tymbark

3 500

literatura fachowa i czasopisma, kasety wideo i inne/

1 000

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

2 500

22 050
dotacje na realizację zadań z zakresu sportu oraz prowadzenia świetlic środowiskowych przez podmioty pożytku
publicznego i wolontariatu celem zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

22 050

4. Organizowanie imprez; Dzień Wiosny , Dzień Dziecka, Dni Tymbarku, Wiosenny Przegląd Młodych
Solistów

5 000

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

15 000

6. Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło

4 000

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

2 000

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

1 500
1 000

10. Zagospodarowanie wolnego czasu dla młodzieży i dzieci szkolnych w formie; zajęć na
basenie,wycieczek, korzystania z obiektów sportowych , organizacji kolonii i półkolonii , zajęć w świetlicy
środowiskowej.
15 755

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/12/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tymbark w roku 2015.
Dział

rozdział

1

2

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

3

4

5

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

754

75412

Ochotnicze straże pożarne

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

80101

szkoły podstawowe

80103

oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

80110

Gimnazja

80104

Przedszkola

851
85154

85195

106 000

0

106 000

3 095 300
dotacje podmiotowe na
prowadzenie szkół niepublicznych
dotacje podmiotowe na
prowadzenie szkół niepublicznych

115 000
417 300
1 709 000

Ochrona Zdrowia

6 000

47 050

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

6 000

22 050

pozostała działalność

92105

Pozostałe zadania
w zakresie kultury

92116

Biblioteki

926

854 000

dotacje podmiotowe na
prowadzenie szkół niepublicznych
dotacje podmiotowe na
prowadzenie Niepublicznych
Przedszkoli

dotacje celowe (bieżące)
przekazane innej JST na
realizację zadań z zakresu
profilaktyki antyalkoholowej
dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom
dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

921

6 000

22 050

25 000

190 000
dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom
dotacja podmiotowa

Zadania z zakresu kultury
fizycznej

190 000

75 000
dotacje celowe (bieżące) na
wspieranie rozwoju sportu
kwalifikowanego

Razem
OGÓŁEM
DOTACJE w tym:
dotacje
podmiotowe
dotacje celowe

20 000
20 000

Kultura fizyczna
92605

6

0

Oświata i wychowanie

801

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

75 000

196 000

3 343 350

3 539 350
3 285 300
254 050

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/12/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar oraz wydatki związane
z finansowaniem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015roku

DOCHODY
Dział

Rozdział

900

90019

Treść

Kwota

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 000

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

15 000

dochody bieżące w tym;

15 000

wpływy z różnych opłat

15 000

WYDATKI
Dział

Rozdział

900
90002

Treść

Kwota

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 000

Gospodarka odpadami

15 000

wydatki bieżące w tym;

15 000

wydatki jednostek budżetowych

15 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000
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Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/12/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Środki do dyspozycji Jednostek Pomocniczych Gminy - Sołectw - na 2015 rok

Lp

Nazwa sołectwa

Środki do dyspozycji sołectw ogółem na 2015 rok w zł

1.

Sołectwo
Tymbark

60 000

Plan na 2015 rok wg klasyfikacji
budżetowej
dział

rozdział

020

02001

18 600

600

60017

29 600

750

75095

4 800

754

75412

5 000

921

92105

2 000

suma

Sołectwo
2.
Piekiełko

600

60 000

60017

Sołectwo
Podłopień

15 000

15 000
suma

3.

kwota w zł.

15 000

020

02001

1 300

600

60017

37 700

39 000
suma

4.

Sołectwo
Zawadka

600

39 000

60017

suma

5.

Sołectwo
Zamieście

26 000

150 000

10 000

020

02001

1 300

600

60017

23 200

754

75412

1 000

921

92105

suma

OGÓŁEM

10 000

10 000

500

26 000

150 000

150.000zł w tym ; 112.000 zł śr. budżetowe 38.000 zł ze
sprzedaży drewna
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Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr V/12/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
realizowane w ramach aktualnego wieloletniego programu inwestycyjnego
na lata 2008-2010

L.p.

1

2

3

4

5

6

7

Nazwa zadania
Budowa biblioteki
wraz z Izbą
Pamięci Narodowej
i Centrum
Konferencyjnym
Współpracy
z Zagranicą
Rewitalizacja
centrum
Tymbarku
Salka zajęć
ruchowych dla
Szkoły
Podstawowej
w Zawadce
Budowa sali zajęć
ruchowych przy
Szkole
Podstawowej
w Piekiełku
Przydomowe
oczyszczalnie
ścieków
Uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej w gminie
Tymbark(odwierty
studni
głębinowych,
wymiana
i modernizacja
sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej,
połączenie ujęć
wody pitnej)
Rozbudowa Szkoły
Podstawowej
w Zawadce budowa garaży
OSP

okres
realizacji
zadania

klasyfikacja
budżetow.
dz/rozdz.

Łączne
nakłady
finansowe

Rok 2009

Rok 2010

Urzad
Gminy
Tymbark

2008-2010

926-92616

4 000 000

1 950 000

1 950 000

Urzad
Gminy
Tymbark

2008-2010

600-60016

650 000

315 000

315 000

Urzad
Gminy
Tymbark

2009

801-80101

250 000

250 000

0

Urzad
Gminy
Tymbark

2008-2010

801-80101

650 000

310 000

310 000

Urzad
Gminy
Tymbark

2009-2010

900-90001

500 000

250 000

250 000

Urzad
Gminy
Tymbark

2008-2010

010-01010

2 500 000

1 150 000

1 150 000

Urzad
Gminy
Tymbark

2008-2009

754-75412

250 000

100 000

0

8 300 000

4 325 000

3 975 000

jednostka
realizująca
program

RAZEM
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Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr V/12/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
I. DOCHODY
dział

rozdział

paragraf

600
60014

6620

801
80104

2310

nazwa zadania

kwota

Transport i łączność

128 220

drogi publiczne powiatowe

128 220

dochody majątkowe w tym ;

128 220

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

128 220

Oświata i Wychowanie

65 000

Przedszkola

65 000

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t.

RAZEM

65 000

193 220

I. WYDATKI
dział

rozdział

600

60014

801

80104

nazwa zadania

kwota

Transport i łączność

128 220

drogi publiczne powiatowe

128 220

wydatki majątkowe w tym;

128 220

inwestycje i zakupy inwestycyjne

128 220

Oświata i Wychowanie

65 000

Przedszkola

65 000

wydatki bieżące w tym;
dotacje na zadania bieżące

65 000

RAZEM

193 220
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Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr V/12/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z usługami w zakresie
odbierania i gospodarowania odpadami w 2015 roku.

I. DOCHODY
dział

rozdział

900

nazwa

kwota

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
260 023
gospodarka odpadami
90002

260 023

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw.
(par.0490)
260 023

II. WYDATKI
dział

rozdział

900
90002

kwota

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

260 023

gospodarka odpadami

260 023

wydatki bieżące w tym;

260 023

wydatki jednostek budżetowych

260 023

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
8 000
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

252 023
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