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UCHWAŁA NR XV/75/2015
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie budżetu Gminy Tymbark na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4,pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst: Dz. U. z 2015 rok, poz.1515 ze zm..), art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., 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 (tj. Dz. U. z 2015r., poz.
1484 z późn. zm.) - Rada Gminy Tymbark uchwala co następuje:
§ 1. Ustala dochody budżetu w wysokości 19.196.921 zł

w tym;

1) dochody bieżące - 19.151.921 zł
2) dochody majątkowe

45.000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 20.693.921 w tym;
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 18.576.421 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 12.396.976,00 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.498.640 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.898.336 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.227.000 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 2.732.445 zł

d) wydatki na obsługę długu - 220.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.117.500 zł w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.117.500,00 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 – 60.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.497.000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 980.000 zł
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.477.000 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 60.000 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 2016 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 152.500 zł, w układzie klasyfikacji budżetowej- jak załącznik Nr 8.
§ 10. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu w 2016 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 2016
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
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie
budżetu - do kwoty 1.497.000 zł

planowanego deficytu

3) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 403.000 zł

zobowiązań

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Tymbark do;
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku
maksymalnej wysokości 500.000 zł

deficytu budżetowego do

2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12
pkt.2 i 3 uchwały.
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

na rachunkach w innym

4) 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.
5) 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;
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1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku - jak zakres i szczegółowość w niniejszej
uchwale;
2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2016 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) .
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark .
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/75/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.
plan dochodów na 2016 rok
dzia
ł

rozdzia
ł

paragra
f

010

treść

plan na 2016
rok

Rolnictwo i łowiectwo

9 576

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

9 576

dochody bieżące w tym;

9 576

Wpływy 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

26 000

Gospodarka leśna

26 000

dochody bieżące w tym;

1 000

Wpływy 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 ;

25 000

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

25 000

Gospodarka mieszkaniowa

121 928

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

121 928

dochody bieżące w tym;

101 928

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności

632

0750

Wpływy 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

93 072

0830

wpływy z usług

8 124

0920

wpływy z pozostałych odsetek

100

dochody majątkowe w tym ;

20 000

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

20 000

Administracja publiczna

108 841

75011

Urzędy wojewódzkie

37 532
37 532

75023

dochody bieżące w tym;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom
gmin) ustawami
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

01010
0750

020
02001
0750

0870

700
70005

0770

750

2010
2360

dochody bieżące w tym;

71 309

Wpływy 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

22 243

0830

wpływy z usług

9 066

0920

wpływy z pozostałych odsetek

15 000

0970

wpływy z różnych dochodów

25 000

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

1 252

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

1 252

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

1 252

Obrona narodowa

200

pozostałe wydatki obronne

200

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

200

75101
2010

752
75212
2010

75601

109
71 309

0750

751

756

37 423

1 252

200

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

6 951 706

Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych

500
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dochody bieżące w tym;

500

Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
dochody bieżące w tym;

500

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

2 505 050

0320

Wpływy z podatku rolnego

200

0330

Wpływy z podatku leśnego

7 600

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

40 000

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

500

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
dochody bieżące w tym;

100

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

486 500

0320

Wpływy z podatku rolnego

55 300

0330

Wpływy z podatku leśnego

26 200

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

340 000

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

20 000

0430

wpływy z opłaty targowej

250

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

70 000

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 000

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

86 830

dochody bieżące w tym;

86 830

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

75 550

0410

Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie
odrębnych ustaw.
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

11 000

dochody bieżące w tym;

3 307 676

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

3 297 676

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

10 000

Różne rozliczenia

8 364 381

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego.

7 376 282

dochody bieżące w tym;

7 376 282

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7 376 282

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

988 099

dochody bieżące w tym;

988 099

Subwencje ogólne z budżetu państwa

988 099

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące w tym;

0

Subwencje ogólne z budżetu państwa

0

Oświata i wychowanie

732 218

Szkoły podstawowe

16 845

dochody bieżące w tym;

16 845

0750

Wpływy 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

12 245

0920

wpływy z pozostałych odsetek

0350
75615

75616

75618

0490
75621

758
75801
2920
75807
2920
75831
2920

801
80101

80103

Oddziały przedszkolne w szkołąch podstawowych
2030
2310

80104

–5–

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

2 553 450
2 553 450

1 003 250
1 003 250

280
3 307 676

0

4 600
61 978
61 978
49 590

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

12 388

Przedszkola

549 095

dochody bieżące w tym;

549 095
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0750

Wpływy 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

1 200

0920

wpływy z pozostałych odsetek

1 500

0660

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostach realizujących zadania z
zakresu wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin)

35 000

0670
2030
2310

65 000
259 695

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

186 700

Gimnazja

1 800

dochody bieżące w tym;

1 800

0750

Wpływy 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

0

0920

wpływy z pozostałych odsetek

1 800

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

500

dochody bieżące w tym;

500

wpływy z pozostałych odsetek

500

Stołówki szkolne i przedszkolne

102 000

dochody bieżące w tym;

102 000

Wpływy z usług

102 000

Pomoc społeczna

2 497 199

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

2 243 365

0920

wpływy z pozostałych odsetek

500

0970
2360

500

85214

wpływy z różnych dochodów
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 ( związkom
gmin) ustawami
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
dochody bieżące w tym;
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

19 894

85216

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

18 969

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 zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin)
wpływy z pozostałych odsetek

50 863

Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze

28 786

w tym dochody bieżące;

28 786

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

450

w tym dochody bieżące;

55 503

80110

80114
0920
80148
0830

852
85212

2010
85213

2010
2030

2030

2030

2010
2030
0920
85228
0830
2010
2360
85295

2 243 365

14 476
2 227 889
79 819
79 819
78 097
1 722
19 894

19 894
18 969

18 969
50 863

5 827
40 536
4 500

28 151
185
55 503
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin)

55 503

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

355 000

gospodarka odpadami

340 000

dochody bieżące w tym;
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie
odrębnych ustaw.
wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
dochody bieżące w tym;

340 000

wpływy z różnych opłat

15 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 000

Pozostałe zadania w zakresie kultury

5 000

dochody bieżące w tym;

5 000

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

5 000

Kultura fizyczna

23 620

Obiekty sportowe

10 620

dochody bieżące w tym;

10 620

0750

Wpływy 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

9 620

0970

wpływy z różnych dochodów

1 000

Zadania w zakresie kultury fizycznej
dochody bieżące w tym:

13 000
13 000

wpływy z usług

13 000

900
90002
0490
90019

0690

921
92105
0960

926
92601

92605
0830

Suma działów

340 000
15 000
15 000

19 196 92
1

zestawienie;
dochody majątkowe:

45 000

dochody bieżące:

19 151 921

razem dochody ;

19 196 921

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Poz. 649

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/75/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.
plan wydatków budżetu na 2016 rok.

dział

rozdział

010
01010

wyszczególnienie

plan 2016

Rolnictwo i łowiectwo

221 200.00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

180 000.00

wydatki majątkowe w tym;

180 000.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

180 000.00

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Zamieściu
Dokum. na budowę zbiornika oraz wodociągu Piekiełko + Zawodzie

80 000.00
40 000.00

Opracowanie projektu budowy wodociągu w Zamieściu II etap
40 000.00
Budowa zbiornika wraz z przyłączami wody z istn. Studni głębinowych

oś. "Zęzów - Dudówka "
20 000.00

01095

pozostała działalność

40 000.00

wydatki majątkowe w tym;

40 000.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;
Modernizacja drogi rolniczej

01030

02001

1 200.00

wydatki bieżące w tym;

1 200.00

15 200.00

Gospodarka leśna

15 200.00

wydatki bieżące w tym:

15 200.00

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

40002

600
60014

135 300.00

wydatki bieżące w tym;

135 300.00

wydatki jednostek budżetowych

135 300.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

135 300.00

Transport i łączność

1 402 500.00

Drogi publiczne powiatowe

900 000.00

wydatki majątkowe w tym;

900 000.00

900 000.00

Drogi publiczne gminne

412 500.00

wydatki bieżące w tym;

200 000.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym ;
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi oraz chodnika od bloków do Stańca
Przebudowa i budowa dróg gminnych w tym droga Bindówka

200 000.00
200 000.00

212 500.00
212 500.00
25 000.00
187 500.00

Drogi wewnętrzne

90 000.00

wydatki bieżące w tym;

90 000.00

wydatki jednostek budżetowych
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90 000.00
90 000.00

Turystyka

15 000.00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

15 000.00

wydatki bieżące w tym;

15 000.00

wydatki jednostek budżetowych
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

700

900 000.00

Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów-Tymbark w km 1+900-20+394 ma
terenie Powiatu Limanowskiego - Etap 1

wydatki majątkowe w tym;

63003

13 200.00

135 300.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

630

2 000.00

Dostarczanie wody

wydatki jednostek budżetowych

60017

15 200.00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

60016

1 200.00

Leśnictwo

wydatki jednostek budżetowych

400

40 000.00

Izby rolnicze

dotacje na zadania bieżące

020

40 000.00

Gospodarka mieszkaniowa

15 000.00
15 000.00

132 600.00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Gospodarka gruntami i nieruchomościami

132 600.00

wydatki bieżące w tym;

92 600.00

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

wydatki majątkowe w tym;
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup gruntu od firmy Joniec na parking)

710
71035

5 000.00

14 000.00
14 000.00

2 159 132.00
37 532.00

wydatki bieżące w tym;

37 532.00

37 532.00

Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

60 000.00

wydatki bieżące w tym;

60 000.00
8 000.00
8 000.00
52 000.00

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

2 003 000.00

wydatki bieżące w tym;

1 863 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki majątkowe w tym;
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

renowacja elewacji i dachu budynku UG
Zakup systemów operacyjnych, pakietów biurowych oraz rozbudowa monitoringu

1 860 000.00
1 460 000.00
400 000.00
3 000.00

140 000.00
140 000.00
120 000.00
20 000.00

Promocja jednostek samorzadu terytorialnego

20 000.00

wydatki bieżące w tym;

20 000.00

wydatki jednostek budżetowych
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000.00
20 000.00

Pozostała działalność

38 600.00

wydatki bieżące w tym;

38 600.00

wydatki jednostek budżetowych
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych

11 000.00
11 000.00
27 600.00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 252.00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

1 252.00

wydatki bieżące w tym;

1 252.00

wydatki jednostek budżetowych
,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75212

37 532.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

752

14 000.00

Urzędy wojewódzkie

wydatki jednostek budżetowych

75101

14 000.00

Administracja publiczna

świadczenia na rzecz osób fizycznych

751

5 000.00

wydatki bieżące w tym;

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

75095

5 000.00

plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki jednostek budżetowych

75075

40 000.00

5 000.00

wydatki jednostek budżetowych

75023

40 000.00

wydatki bieżące w tym;

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

75022

91 000.00

19 000.00

wydatki jednostek budżetowych

75011

1 600.00

Cmentarze

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

750

92 600.00

Działalność usługowa

wydatki jednostek budżetowych

71004

Poz. 649

1 252.00
1 252.00

Obrona narodowa

300.00

pozostałe wydatki obronne

300.00

wydatki bieżące w tym;
wydatki jednostek budżetowych
,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300.00
300.00
200.00
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,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100.00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

112 500.00

Ochotnicze Straże Pożarne

107 500.00

wydatki bieżące w tym;

107 500.00

wydatki jednostek budżetowych

75414

15 000.00

,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

77 500.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 000.00

Obrona cywilna

3 000.00

wydatki jednostek budżetowych

1 500.00

1 500.00

Zarządzanie kryzysowe

2 000.00

wydatki bieżące w tym;

2 000.00

75818

2 000.00
2 000.00

Obsługa długu publicznego

220 000.00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.

220 000.00

wydatki bieżące w tym;

220 000.00

obsługa długu jst

758

3 000.00

,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

75702

3 000.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki jednostek budżetowych

757

92 500.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki bieżące w tym;

75421

Poz. 649

220 000.00

Różne rozliczenia

170 000.00

Rezerwy ogólne i celowe

170 000.00

wydatki bieżące w tym;

170 000.00

wydatki jednostek budżetowych

170 000.00

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

170 000.00

rezerwa ogólna- 60.000 zł
rezerwa oświatowa- 60.000 zł
rezerwa na zarządzanie kryzysowe- 50.000 zł

801
80101

Oświata i wychowanie

10 571 646.00

Szkoły podstawowe

4 674 657.00

wydatki bieżące w tym;

4 604 657.00

wydatki jednostek budżetowych
,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki majątkowe w tym;
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym ;
Budowa ogrodzenia przy Szk.Podst. w Piekiełku

80103

3 140 600.00
455 000.00
843 000.00
166 057.00
70 000.00
70 000.00
10 000.00

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - Termomodernizacja
budynku Szk.Podst.w Tymbarku

60 000.00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

286 600.00

wydatki bieżące w tym;

286 600.00

wydatki jednostek budżetowych

169 200.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

149 100.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 100.00

dotacje na zadania bieżące

110 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

80104

3 595 600.00

7 400.00

Przedszkola

1 732 250.00

wydatki bieżące w tym;

1 732 250.00

wydatki jednostek budżetowych

712 250.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

606 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

106 250.00

dotacje na zadania bieżące

992 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

28 000.00
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Gimnazja

2 088 000.00

wydatki bieżące w tym;

2 088 000.00

wydatki jednostek budżetowych

1 667 000.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 517 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

150 000.00

dotacje na zadania bieżące

350 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

71 000.00

Dowożenie uczniów do szkół

100 000.00

wydatki bieżące w tym;

100 000.00

wydatki jednostek budżetowych
,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80114

241 995.00
241 995.00

215 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

26 395.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

600.00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

37 113.00

wydatki bieżące w tym;

37 113.00

467 850.00
467 850.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych

200 000.00

850.00

642 900.00
642 900.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych

47 700.00
46 600.00
1 100.00
591 000.00

4 200.00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych

295 281.00

wydatki bieżące w tym;

295 281.00

wydatki jednostek budżetowych
,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
dotacje na zadania bieżące

263 755.00
246 072.00
17 683.00
21 300.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 226.00

Pozostała działalność

5 000.00

wydatki bieżące w tym;

5 000.00

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

5 000.00
2 000.00
3 000.00

Ochrona Zdrowia

105 550.00

Zwalczanie narkomanii

2 000.00

wydatki bieżące w tym;

2 000.00

wydatki jednostek budżetowych
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85154

267 000.00

wydatki bieżące w tym;

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85153

467 000.00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego
wydatki jednostek budżetowych

851

37 113.00

wydatki bieżące w tym;

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80195

37 113.00

Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki jednostek budżetowych

80150

241 395.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80149

100 000.00

wydatki bieżące w tym;

wydatki jednostek budżetowych

80148

100 000.00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki jednostek budżetowych

80146

Poz. 649

2 000.00
2 000.00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

73 550.00

wydatki bieżące w tym;

73 550.00

wydatki jednostek budżetowych

46 000.00
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,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych
dotacje na zadania bieżące

85195

wydatki jednostek budżetowych
,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

wydatki jednostek budżetowych

85228

1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00

16 500.00
16 500.00
16 500.00

2 229 889.00

wydatki bieżące w tym;

2 229 889.00

wydatki jednostek budżetowych

162 337.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

149 838.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 499.00

dotacje na zadania bieżące

1 500.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 066 052.00

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

81 719.00

wydatki bieżące w tym;

81 719.00
81 719.00
81 719.00

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

74 894.00

wydatki bieżące w tym;

74 894.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

74 894.00

Dodatki mieszkaniowe

17 000.00

wydatki bieżące w tym;

17 000.00
17 000.00

Zasiłki stałe

39 369.00

wydatki bieżące w tym;

39 369.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

39 369.00

Ośrodki Pomocy Społecznej

338 740.00

wydatki bieżące w tym;

338 740.00

wydatki jednostek budżetowych

329 700.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

278 600.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

51 100.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 040.00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

30 151.00

wydatki bieżące w tym;

30 151.00

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

85295

215 000.00

16 500.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

85219

215 000.00

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

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85216

215 000.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki jednostek budżetowych

85215

215 000.00

Wspieranie rodziny
wydatki bieżące w tym;

85214

3 150 465.00

Rodziny zastępcze
wydatki bieżące w tym;

85213

30 000.00

Domy pomocy społecznej

,- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85212

27 000.00

30 000.00

wydatki jednostek budżetowych

85206

550.00

30 000.00

wydatki bieżące w tym;

85204

27 000.00

wydatki bieżące w tym;

Pomoc społeczna
85202

19 000.00

Pozostała działalność

dotacje na zadania bieżące

852

Poz. 649

30 151.00
28 151.00
2 000.00

Pozostała działalność

106 203.00

wydatki bieżące w tym;

106 203.00

wydatki jednostek budżetowych

8 200.00
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,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 200.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

98 003.00

Edukacyjna opieka wychowawcza

140 700.00

Świetlice szkolne

105 104.00

wydatki bieżące w tym;

105 104.00

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

85415

85446

900
90001

90003

90004

90013

90015

92105

10 000.00

6 104.00

35 000.00

wydatki bieżące w tym;

35 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

35 000.00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

596.00

wydatki bieżące w tym;

596.00

wydatki jednostek budżetowych

596.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

596.00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 419 000.00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

350 000.00

wydatki bieżące w tym;

350 000.00

wydatki jednostek budżetowych

350 000.00
350 000.00

Gospodarka odpadami

370 000.00

wydatki bieżące w tym;

370 000.00

wydatki jednostek budżetowych

370 000.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

362 000.00

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

27 000.00

wydatki bieżące w tym;

27 000.00

wydatki jednostek budżetowych

27 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

27 000.00

schroniska dla zwierząt

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

Oświetlenie ulic, placów, dróg

640 000.00

wydatki bieżące w tym;

140 000.00

wydatki jednostek budżetowych

140 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

140 000.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym ;

921

89 000.00

Pomoc materialna dla uczniów

wydatki majątkowe w tym;

90095

99 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90002

Poz. 649

500 000.00
500 000.00

Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów-Tymbark w km 1+900-20+394 ma
terenie Powiatu Limanowskiego - Etap 1 ( budowa oświetlenia ulicznego - w ramach porozumienia)

300 000.00

wykonanie oświetlenia ulicznego Jasna Podłopień , Zamieście- Słopnice,Tymbark

200 000.00

Pozostała działalność

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

325 500.00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

135 500.00

wydatki bieżące w tym;

135 500.00

wydatki jednostek budżetowych

125 500.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30 000.00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

95 500.00

dotacje na zadania bieżące

10 000.00

Biblioteki

190 000.00

wydatki bieżące w tym;

190 000.00

dotacje na zadania bieżące

926
92601

92605

Poz. 649

190 000.00

Kultura fizyczna

377 076.00

Obiekty sportowe

251 076.00

wydatki bieżące w tym;

251 076.00

wydatki jednostek budżetowych

250 576.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

89 376.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

161 200.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

500.00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

126 000.00

wydatki bieżące w tym;

91 000.00

wydatki jednostek budżetowych

31 000.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31 000.00

dotacje na zadania bieżące

60 000.00

wydatki majątkowe w tym;

35 000.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym ;

35 000.00

Przebudowa trybun na boisku sportowym " KS Tymbark"

35 000.00

SUMA DZIAŁÓW

20 693 921.00

w tym;
wydatki bieżące w tym;

18 576 421.00

wydatki jednostek budżetowych

12 396 976.00

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 498 640.00

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 898 336.00

dotacje na zadania bieżące

3 227 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 732 445.00

obsługa długu jst

220 000.00

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

0.00

wydatki majątkowe w tym;

2 117 500.00

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;

2 117 500.00

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

RAZEM

60 000.00

20 693 921.00

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/75/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Tymbark na 2016
rok
wyszczególnienie

A. Dochody budżetu
B. Wydatki budżetu
C. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
deficyt
I. Przychody budżetu ogółem
w tym;
§ 952 - przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
§ 903- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
§ 950 *- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy
/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym wynikająca z rozliczeń pozyczek i kredytów z lat ubiegłych/

II. Rozchody budżetu ogółem

plan 2016

19 196 921
20 693 921
-1 497 000
2 477 000
1 900 000
0
577 000

980 000

w tym;

§ 992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

980 000

w tym ;
1. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku - Likwidacja osuwiska, budowa
garaży OSP- Zawadka , bud.boiska Orlik, zak.sam.straż. PSP L-wa,
80 000
dotacja Spółka Wodna P-ko.
2 . Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w PKO S.A Siedziba Warszawa
ul. Grzybowska 53/57na pokrycie występującego deficytu
390 000
budżetowego.
3 . Pożyczka zaciągnięta w 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska w Krakowie zakup samochodu strażackiego dla
20 000
OSP T-k
4 . Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w BOŚ kraków na pokrycie
210 000
występującego deficytu budżetowego .
5. Kredyt zaciągnięty w 2014 roku w BSR Kraków - o/Tymbark
kraków na pokrycie występującego deficytu budżetowego - 377.100 zł
280 000
i spłatę wcześniej zaciągnietych kredytówi pożyczek.- 2.422.900 zł
* są to środki które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2014 roku i nie zostały wprowadzone do
budżetu w 2015 roku.

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/75/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Dochody i wydatki w 2016 roku związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami
I. Dochody
dział

rozdzia
ł

750
75011

751
75101

752
75212

852
85212

85213

85219

85228

II. Wydatki
dział
rozdzia
ł
750
75011

751
75101

nazwa

37 423

Urzędy wojewódzkie

37 423

dochody bieżące w tym;

37 423

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

37 423

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 252

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

1 252

dochody bieżące w tym;

1 252

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

1 252

Obrona narodowa

200

pozostałe wydatki obronne

200

dochody bieżące w tym;

200

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

200

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

2 339 964

dochody bieżące w tym;

2 227 889

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

2 227 889

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

78 097

dochody bieżące w tym;

78 097

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

78 097

Ośrodki pomocy społecznej

5 827

dochody bieżące w tym;

5 827

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

5 827

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

28 151

dochody bieżące w tym;

28 151

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

28 151

Razem dochody

2 378 83
9

nazwa

75212

852
85212

2 227 889

kwota

Administracja publiczna

37 423

Urzędy wojewódzkie

37 423

wydatki bieżące w tym;

37 423

wydatki jednostek budżetowych

37 423

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

37 423

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 252

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

1 252

wydatki bieżące w tym;

1 252

wydatki jednostek budżetowych

1 252

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

752

kwota

Administracja publiczna

1 252

Obrona narodowa

200

pozostałe wydatki obronne

200

wydatki bieżące w tym;

200

wydatki jednostek budżetowych

200

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

200

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

2 339 964
2 227 889

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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wydatki bieżące w tym;

2 227 889

wydatki jednostek budżetowych

161 837

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

149 838

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

11 999

świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 066 052

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

78 097

wydatki bieżące w tym;

78 097

wydatki jednostek budżetowych

78 097

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85219

78 097

Ośrodki pomocy społecznej

5 827

wydatki bieżące w tym;

5 827

wydatki jednostek budżetowych

87

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

87

świadczenia na rzecz osób fizycznych

85228

5 740

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

28 151

wydatki bieżące w tym;

28 151

wydatki jednostek budżetowych

28 151

,-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

28 151

2 378 83
9

Razem wydatki
III. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa
zleconych
rozdz/pa
750
Administracja publiczna
r.
75011

0690

852
85212

0980

85228

0830

Poz. 649

z zadań
2 062

Urzędy wojewódzkie

2 062

dochody bieżące w tym;

2 062

wpływy z róznych opłat

2 062

Pomoc społeczna

25 222

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

21 714

dochody bieżące w tym;

21 714

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

21 714

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3 508

dochody bieżące w tym;

3 508

wpływy z usług

3 508

RAZEM

27 284

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/75/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 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 2016 roku.
I. DOCHODY
dział

rozdział

756
75618

nazwa

kwota

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

75 550

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

75 550

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

75 550

II. WYDATKI
dział

rozdział

851
85153

kwota

Ochrona zdrowia

75 550

zwalczanie narkomanii

2 000

wydatki bieżące w tym;
prowadzenie profilaktycznej działalnośći informacyjnej i edukacyjnej
narkomanii

85154

2 000
w zakresie przeciwdziałania
2 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

73 550

Wydatki bieżące w tym;

73 550

1.Pomoc terapeutyczna dla osób uzaleźnionych 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
2. Podejmowanie różnych działań profilaktycznych
i edukacyjnych na rzecz
rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie gminy Tymbark

5 000

literatura fachowa i czasopisma, kasety wideo i inne/
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 puplicznego i wolontariatu w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym;
dotacje na realizację zadań z zakresu sportu oraz prowadzenia świetlic środowiskowych przez podmioty
pożytku publicznego i wolontariatu celem zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.
4. Organizowanie imprez; Dzień Wiosny , Dzień Dziecka, Dni Tymbarku, Wiosenny Przegląd
Młodych Solistów

1 000

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

15 000

6. Wynagrodzeniez tytułu umów zlecenia i umów o dzieło

4 000

7.Środki na pokrycie szkolenia dla pracownika zajmującego się prowadzeniem profilaktyki.

2 000

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

1 000

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

16 050

5 000
3 500

2 500
22 000
22 000
5 000

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/75/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tymbark w roku 2016.
Dz
iał

rozdz
iał

60
0

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Transport i łączność
6001
4

90
0

Drogi publiczne powiatowe

dotacja celowa (majątkowa) na pomoc finansowa dla
powiatu na budowę chodników
przy drodze powiatowej

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
9001
5

80
1

Oświetlenie ulic, placów, dróg

dla jednostek
sektora
finansów
publicznych

dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

900 000

0

900 000

300 000
dotacja celowa (majątkowa) dla powiatu na budowę
oświetlenia ulicznego przy
drodze powiatowej realiz. na
podstawie porozumien

300 000

Oświata i wychowanie
8010
1
8010
3
8010
4
8011
0
8014
9

8015
0

85
1

2 907 300

szkoły podstawowe

dotacje podmiotowe na prowadzenie
szkół niepublicznych

843 000

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

dotacje podmiotowe na prowadzenie
szkół niepublicznych

110 000

Przedszkola

dotacje podmiotowe na prowadzenie
Niepublicznych Przedszkoli

992 000

Gimnazja

dotacje podmiotowe na prowadzenie
szkół niepublicznych

350 000

dotacje podmiotowe na prowadzenie
niepublicznych Przedszkoli

591 000

dotacje podmiotowe na prowadzenie
szkół niepublicznych

21 300

realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych

Ochrona Zdrowia
8515
4

8519
5

92
1

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

pozostała działalność

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

Pozostałe zadania w zakresie kultury

9211
6

Biblioteki

92
6

52 000

5 000

22 000

5 000

22 000
30 000

190 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
9210
5

5 000

dotacje celowe (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom

10 000
190 000

dotacja podmiotowa

60 000

Kultura fizyczna
9260
5

Zadania z zakresu kultury fizycznej

10 000

dotacje celowe (bieżące) na
wspieranie rozwoju sportu
kwalifikowanego

Razem

60 000

1 395 00
0

3 029 300

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
OGÓŁEM
DOTACJE
w tym:
dotacje
podmiotowe
dotacje
celowe
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4 424 300
3 097 300
1 327 000

Przewodnicząca Rady
Zofia Jeż

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 21 –

Poz. 649

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/75/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar oraz wydatki związane
finansowaniem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2016 roku
DOCHODY
Dzia
ł

Rozdział

900
90019

Treść

z
w

Kwota

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 000

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

15 000

dochody bieżące w tym;
wpływy z różnych opłat ( par 0690)

15 000
15 000

WYDATKI
Dzia
ł

Rozdział

900
90002

Treść

Kwota

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 000

Gospodarka odpadami

15 000

wydatki bieżące w tym;
wydatki jednostek budżetowych

15 000
15 000

,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/75/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Środki do dyspozycji Jednostek Pomocniczych Gminy - Sołectw - na 2016 rok
Lp

1.

Nazwa sołectwa

Sołectwo
Tymbark

Sołectwo
Piekiełko
Sołectwo
3.
Podłopień
Sołectwo
4.
Zawadka
2.

5.

Sołectwo
Zamieście

Środki do dyspozycji sołectw ogółem na 2016 rok w zł

63 500

15 000
37 000
10 000
27 000
152 500

OGÓŁEM

Plan na 2016 rok wg klasyfikacji
budżetowej
dział
rozdział
kwota w zł.
020
02001
12 200
600
60017
4 500
750
75095
4 800
754
75412
5 000
921
92105
2 000
926
92601
35 000
suma
63 500
600
60017
15 000
suma
15 000
600
60017
37 000
suma
37 000
600
60017
10 000
020
600
921

suma
02001
60017
92105
suma

10 000
3 000
23 500
500
27 000

152 500

152.500zł w tym ;
127.500 zł śr.budżetowe
25.000 zł ze sprzedaży drewna
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/75/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu w 2016 roku
L.p
.

Wyszczególnienie zadań
inwestycje i zakupy inwestycyjne)

(

Klasyfikacja
budżetowa

Plan
wydatków na
2016 rok

1.

Opracowanie projektu budowy wodociągu w Zamieściu II etap”.

010-01010

40 000

2.

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

010-01010

20 000

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Zamieściu

010-01010

Dokum. na budowę zbiornika oraz wodociągu Piekiełko + Zawodzie

010-01010

Modernizacja drogi rolniczej
Pomoc dla Powiatu na realizację zadania pn. "Poprawa warunków
komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1632 K
Kępanów-Tymbark w km 1+900-20+394 na terenie Powiatu Limanowskiego Etap 1" - pomoc finansowa
Dotacja dla Powiatu na realizację zadania pn. "Poprawa warunków
komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1632 K
Kępanów-Tymbark w km 1+900-20+394 na terenie Powiatu Limanowskiego Etap 1" -budowa oświetlenia w ramach porozumienia

010-01095

80 000
40 000
40 000

600-60014

900 000

900-90015

300 000

600-60016

25 000

600-60016

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi oraz chodnika od bloków do
Stańca
Przebudowa i budowa dróg gminnych

Zakup gruntu od firmy Joniec na parking

700-70005

Renowacja elewacji i dachu na budynku UG

750-75023

187 500
40 000
120 000

750-75023

20 000

801-80101

10 000
60 000
35 000
200 000
2 117 500

Zakup systemów operacyjnych, pakietów biurowych oraz rozbudowa
monitoringu
Budowa ogrodzenia przy Szk.Podst. w Piekiełku
Termomodernizacja budynku Szk.Podst.w Tymbarku
Przebudowa trybun na boisku sportowym :"KS Tymbark"
Oświetlenie uliczne Jasna Podłopień , Zamieście-Słopnice, Tymbark

801-80101
926-92601
900-90015

RAZEM
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/75/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu związane z zadaniami realizowanymi w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016
roku.
I. DOCHODY
dział

rozdział

paragraf

801

nazwa zadania

Oświata i Wychowanie
80103
2310

80104
2310

kwota

199 088

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
dochody bieżące w tym;

12 388
12 388

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

12 388

Przedszkola
dochody bieżące w tym;

186 700
186 700

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

186 700

I. WYDATKI
dział

rozdział

801

nazwa zadania

Oświata i Wychowanie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80103

199 088

wydatki bieżące w tym;

12 388
12 388

dotacje na zadania bieżące

12 388

Przedszkola
80104

kwota

wydatki bieżące w tym;
dotacje na zadania bieżące

186 700
186 700
186 700

W rozdziale 80103 i 80104 ( w/g zał. nr 2 do uchw. budżetowej ) planowana kwota dotacji dla SRWPiO w
Piekiełku , Parafialnego Przedszkola i Przedszkola "U Cioci Agatki" zawiera w swojej wielkości w/w środki
uzyskane i przekazywane dla uczniów uczęszczjących z innych gmin do placówek oświatowych
działających na terenie Gminy Tymbark. Realizacja zadania następuje w drodze porozumienia.
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Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/75/2015
Rady Gminy Tymbark
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki zwiazane z
usługami w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami w 2016 roku.
I. DOCHODY
dział

rozdział

900
90002

nazwa

kwota

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

340 000

gospodarka odpadami

340 000

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

340 000

II. WYDATKI
dział

rozdział

900
90002

kwota

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

340 000

gospodarka odpadami

340 000

wydatki bieżące w tym;

340 000

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

340 000
8 000
332 000
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