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Poz. 4021
UCHWAŁA NR XLIX/549/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) - Rada Miejska w Wolbromiu uchwala,
co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Wolbrom na rok 2018, zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Wolbrom na rok
2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Wolbrom na rok
2018 Nr XXX/483/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 roku, zgodnie z Załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Wolbrom na rok
2018 Nr XXX/483/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 roku, zgodnie z Załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. W Uchwale Budżetowej Gminy Wolbrom na rok 2018 Nr XLIII/483/2017 Rady Miejskiej
w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się ponadto następujące zmiany: §8 ust. 1 otrzymuje
nowe brzmienie: „Udziela się dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu w kwocie
447.600,00 zł, dotacji celowej na wydatki bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu w kwocie
10.776,70 zł na finansowanie wkładu własnego w realizacji projektu pn. „Niepełnosprawni i innowacyjność
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wolbromiu”, dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Wolbromiu
w kwocie 1.389.796,00 zł oraz dotacji celowej dla Domu Kultury w Wolbromiu na wydatki inwestycyjne
w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup maszyny czyszczącej”.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu
Dariusz Gorgoń
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/549/2018
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 24 maja 2018 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2018
Dział
600

801

754

900

921

Rozdz. Treść
Transport i łączność
1) dochody majątkowe
z tego:

Zwiększenia Zmniejszenia
470.000,00
470.000,00
470.000,00
-

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych (§6280)
Oświata i wychowanie
1) dochody bieżące
z tego:

470.000,00
38.411,40
38.411,40
38.411,40

-

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych (§2460)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1) dochody majątkowe
z tego:

38.411,40
41.560,00
41.560,00
41.560,00

-

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
(§6280)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1) dochody bieżące
z tego:

41.560,00
5.510,34
5.510,34
5.510,34

-

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych (§2460)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1) dochody bieżące
z tego:

5.510,34
12.000,00
12.000,00
12.000,00

-

12.000,00
567.481,74

-

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)
Razem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu
Dariusz Gorgoń
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/549/2018
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 24 maja 2018 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
WOLBROM NA ROK 2018

Dział

Rozdział

600
60016

630
63095

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych:
- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg
gminnych – dokumentacje i realizacja
Turystyka
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3):

Zwiększenia

Zmniejszenia

470.000,00
470.000,00
470.000,00

-

470.000,00

-

470.000,00
-

172.954,00
172.954,00
172.954,00

-

172.954,00

-

172.954,00

169.176,00

68.000,00

169.176,00
7.616,00

68.000,00
-

7.616,00

-

7.616,00
161.560,00

68.000,00

161.560,00

68.000,00

41.560,00

-

120.000,00

-

78.411,40

68.000,00
-

- Utworzenie pętli rowerowych oraz
infrastruktury turystycznej na obszarze Powiatu
Olkuskiego jako zintegrowanego produktu
turystycznego (teren Gminy Wolbrom)
754
75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
Wydatki majątkowe
w tym:
1) wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych:
- Modernizacja remizy strażackiej OSP Kąpiele
Wielkie
- Modernizacja remiz OSP Gminy Wolbrom

801

- Modernizacja remizy strażackiej OSP Poręba
Górna
Oświata i wychowanie
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Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:

Poz. 4021

60.783,40
60.783,40

-

60.783,40

-

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

35.783,40
25.000,00
12.628,00
12.628,00

-

12.628,00

-

- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:

2.628,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00

-

5.000,00

-

5.000,00
-

24.800,00

-

10.000,00

-

10.000,00

-

10.000,00
14.800,00
14.800,00

24.800,00
20.000,00
20.000,00

14.800,00
-

20.000,00

-

20.000,00

-

4.800,00

-

4.800,00

-

4.800,00

-

4.800,00

-

5.510,34

-

5.510,34
5.510,34

-

5.510,34

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pomoc społeczna
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Wydatki bieżące
w tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące
w tym:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rodzina
Rodziny zastępcze
Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
Działalność placówek opiekuńczo –
wychowawczych
Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

921
92109

92120

–5–

- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące
w tym:
1) dotacje na zadania bieżące
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych

Razem

Poz. 4021

5.510,34
85.338,00
63.338,00
63.338,00

-

63.338,00
22.000,00
22.000,00

-

22.000,00

-

22.000,00
833.235,74

265.754,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu
Dariusz Gorgoń
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/549/2018
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 24 maja 2018 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/483/2017
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok
Dział
1
010

Rozdział
2

§
3

01095
2010
01095

750
75011
2010
75011

751

Nazwa
4
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Urzędy wojewódzkie
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

Dochody
5
331.904,29
331.904,29

Wydatki
6
331.904,29
331.904,29

331.904,29
-

331.904,29

-

331.904,29

181.184,00
181.184,00

331.904,29
181.184,00
-

181.184,00
-

181.184,00

-

181.184,00

-

181.184,00

4.600,00

4.600,00
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Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Pozostałe wydatki obronne
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Obrona cywilna
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

Poz. 4021

4.600,00

-

4.600,00

-

-

4.600,00

-

4.600,00

350,00
350,00

1.796,00
2.804,00
350,00
-

350,00
-

350,00

-

350,00

500,00
500,00

350,00
500,00
-

500,00
-

500,00

-

500,00

18.453,12
18.453,12

500,00
-

18.453,12
612,00
612,00
612,00

612,00
-

-
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z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Ośrodki wsparcia
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od naliczane
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dodatki mieszkaniowe
w tym:

Poz. 4021

-

612,00

-

612,00

735.200,78
684.718,00

612,00
735.200,78
-

684.718,00

-

-

684.718,00

-

683.418,00

-

565.690,00
117.728,00
1.300,00

46.077,00

46.077,00

46.077,00

-

-

46.077,00

-

46.077,00

3.252,65

46.077,00
3.252,65

3.252,65

-

-

3.252,65
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a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo
– gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenie wychowawcze
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Poz. 4021

-

63,76

1.153,13

63,76
3.188,89
1.153,13

1.153,13

-

-

1.153,13

-

17,00

18.110.661,63
11.795.990,00

17,00
1.136,13
18.110.661,63
11.795.990,00

11.795.990,00

-

11.795.990,00

11.795.990,00

-

176.639,85

-

138.783,50
37.856,35
11.619.350,15

6.314.623,00

-

6.314.623,00

-

-

6.314.623,00

-

521.593,40

-

500.576,89
21.016,51
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b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Karta Dużej Rodziny
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Karta Dużej Rodziny
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

RAZEM

48,63

5.793.029,60
48,63

48,63

-

-

48,63

-

48,63

-

48,63

19.383.465,82

19.365.012,70

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych
Dział:

750

Rozdział:

75011 Urzędy wojewódzkie

Paragraf:

0690

Dział:

852

kwota: 360,00 zł

Administracja publiczna-

kwota: 360,00 zł

Wpływy z różnych opłat

-

kwota: 360,00 zł

Pomoc społeczna

-

kwota: 2.100,00 zł

Rozdział:

85203 Ośrodki wsparcia

-

kwota: 2.100,00 zł

Paragraf:

0830

Wpływy z usług

-

kwota: 2.100,00 zł

Dział:

855

Rodzina

-

kwota: 55.000,00 zł

Rozdział:

85502 Świadczenia rodzinne,

świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Paragraf:
Paragraf:

-

kwota: 55.000,00 zł

0970

Wpływy z różnych dochodów -

kwota: 5.000,00 zł

0980

Wpływy z tytułu zwrotów

kwota: 50.000,00 zł

-

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu
Dariusz Gorgoń
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/549/2018
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 24 maja 2018 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wolbrom w roku 2018
Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/483/2017
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wolbrom w roku 2018
Dział

Rozdział

600
60013

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Samorządu
Województwa Małopolskiego

60014

Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Powiatu
Olkuskiego (inwestycyjna)

710
71015

Działalność usługowa
Nadzór budowlany
Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Powiatu
Olkuskiego (inwestycyjna)

750
75020

Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Powiatu
Olkuskiego

754
75404

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

1.106.117,50
1.000.000,00

Dla jednostek spoza
sektora finansów
publ.
-

1.000.000,00
106.117,50

-

106.117,50
25.000,00
25.000,00

-

25.000,00
8.466,00
8.466,00

-

8.466,00

-

106.000,00

20.712,00

85.000,00

-

85.000,00

-

Dla jednostek sektora
finansów publicznych
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Komendy Powiatowe Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

75412

Ochotnicze straże pożarne
Dotacje celowe bieżące dla OSP

75415

Zadania ratownictwa górskiego
i wodnego
Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na utrzymanie
gotowości ratowniczej (wydatki bieżące)
Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na utrzymanie
gotowości ratowniczej (wydatki majątkowe)

801
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty

80104

Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty

80113

Dowożenie uczniów do szkół

80130

Szkoły zawodowe

Dotacja celowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych
Dotacja celowa na partycypację w kosztach zatrudnienia
członka Solidarność

80149

Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty

851
85149

Ochrona zdrowia
Programy polityki zdrowotnej
Dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia

Poz. 4021

21.000,00
21.000,00
-

16.025,00
16.025,00

-

4.687,00

-

1.000,00

10.142,00
-

3.687,00
1.681.400,00
299.320,00

9.672,00

299.320,00
956.800,00

9.672,00

-

470,00

956.800,00
60.000,00
60.000,00
-

470,00

-

-

365.280,00

15.757,00
10.925,00
-

365.280,00
264.000,00
10.000,00
10.000,00
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Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Powiatu
Olkuskiego
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacje celowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi

85158

Izby wytrzeźwień
Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Gminy Kraków na
Izby wytrzeźwień

854
85404

Edukacyjna opieka wychowawcza
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty

900
90005

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
Dotacje celowe (na wydatki inwestycyjne) dla
mieszkańców Gminy Wolbrom (Wymiana kotłów
węglowych w indywidualnych gospodarstwach
domowych na kotły gazowe i spalające biomasę na terenie
Gminy Wolbrom) - w ramach dofinansowania RPO
Dotacje celowe (na wydatki inwestycyjne) dla
mieszkańców Gminy Wolbrom (Wymiana kotłów
węglowych w indywidualnych gospodarstwach
domowych na nowoczesne kotły na terenie Gminy
Wolbrom) - w ramach dofinansowania RPO

921
92105

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostałe zadania w zakresie
kultury
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby

Poz. 4021

10.925,00
4.832,00

254.000,00
254.000,00
-

4.832,00
-

19.200,00

-

19.200,00

-

19.200,00

-

2.630.999,99

-

2.630.999,99

-

1.596.000,00

-

1.034.999,99

1.883.172,70

11.000,00

-

11.000,00

-

11.000,00

1.424.796,00

-
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Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury – Dom Kultury
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - Dom Kultury
92116

Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
Dotacja celowa na wydatki bieżące – Miejska Biblioteka
Publiczna

926
92605

Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym
podmiotom, stowarzyszeniom

RAZEM

Poz. 4021

1.389.796,00

-

35.000,00
458.376,70

-

447.600,00

-

10.776,70
-

330.000,00

-

330.000,00

3.154.655,20

330.000,00
4.957.311,99

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu
Dariusz Gorgoń

