
 

 

UCHWAŁA NR 400/XLIV/2018 

RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH 

z dnia 26 stycznia 2018 roku 

Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2018 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d\ oraz lit. i\ ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) – Rada Miejska 

w Myślenicach uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości  174 454 828 zł, 

w tym: 

1) dochody bieżące: 171 053 459 zł; 

2) dochody majątkowe: 3 401 369 zł; 

jak poniżej: 

Klasyfikacja 

W y s z c z e g ó l n i e n i e 
PLAN NA ROK 

2018 
w tym zlecone 

Dz. 

1 2 3 4 

020 LEŚNICTWO 1 800,00                            -       

 w tym:   

 dochody bieżące: 1 800,00      

 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 

pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich(0750 1 800,00                            -       

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200 000,00      

 w tym:   

 dochody majątkowe: 200 000,00      

 

dotacja celowa otrzymana  z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych (6300) 200 000,00      

630 TURYSTYKA 55 000,00                            -       
 w tym:   

 dochody bieżące: 55 000,00      
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Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 

za dzierżawę obiektów na Zarabiu (0750) 55 000,00      

700 GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 1 051 150,00                            -       
 w tym:   

 dochody bieżące: 949 150,00      

 
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 

(0470)  2 500,00      

 
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości (0550) 340 000,00      

 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 

wpływy z dzierżaw pod garażami gruntów na 

Plebańskiej Gorze (0750) 540 650,00      

 wpływy ze środków za dostarczone media (0970) 66 000,00      

 dochody majątkowe: 102 000,00      

 

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego osobom fizycznym 

w prawo własności (0760) 2 000,00      

 
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770) 100 000,00      

710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 180 000,00                            -       
 w tym:   

 dochody bieżące: 180 000,00      

 
wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach 

komunalnych, (0830) 180 000,00                            -       

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 906 869,00               322 117,00     
 w tym:   

 dochody bieżące: 405 486,00               322 117,00     

 
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 

(0470)  3 600,00      

 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 

wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń filii Banku 

Spółdzielczego, ZEO i MARG (0750) 61 736,00      

 
wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na 

media wpłacane przez najemców (0970) 18 000,00      

 

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 (2010) 322 117,00               322 117,00     

 

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami, wpływy z tytułu 5% 

dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (2360) 
33,00      

 dochody majątkowe: 1 501 383,00      

 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) 520 000,00      
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dotacje celowe w ranach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

(6257) 981 383,00      

751 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8 300,00                  8 300,00     
 w tym:   

 dochody bieżące: 8 300,00                  8 300,00     

 

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 (2010) 8 300,00                  8 300,00     

752 OBRONA   NARODOWA 350,00                     350,00     
 w tym:   

 dochody bieżące: 350,00                     350,00     

 

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 (2010) 350,00                     350,00     

754 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 23 000,00                  1 000,00     
 w tym:   

 dochody bieżące: 23 000,00                  1 000,00     

 

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 (2010) 1 000,00                  1 000,00     

 

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar 

pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez 

Straż Miejską (0570) 
22 000,00      

756 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 68 208 523,00                            -       
 w tym:   

 dochody bieżące: 68 208 523,00                            -       

 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

(0010) 38 575 091,00      

 
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  

(0020) 700 000,00      

 wpływy z podatku od nieruchomości (0310) 22 350 000,00      

 wpływy z podatku rolnego (0320) 1 169 000,00      

 wpływy podatku leśnego (0330) 135 000,00      

 wpływy z podatku od środków transportowych (0340) 880 000,00      

 
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350) 100 000,00      

 wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360) 200 000,00      

 wpływy z opłaty skarbowej (0410) 700 000,00      

 wpływy z opłaty targowej (0430) 220 000,00      

 
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu(0480) 947 932,00      

 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500) 1 460 000,00      
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 wpływy z opłat za koncesje i licencje (0590) 1 000,00      

 
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat (0910) 70 000,00      

 wpływy z  innych opłat (0690) 700 500,00      

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 41 479 299,00      

 w tym:   

 dochody bieżące: 41 479 299,00      

  dopłata do odsetek 0970 676 225,00      

 subwencje ogólne z budżetu państwa (2920) 40 803 074,00      

 w tym:   

 
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 39 156 471,00      

 cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 646 603,00      

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 062 855,00      

 w tym:   

 dochody bieżące: 5 062 855,00      

 

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 

wpływy z najmu pom. Szkolnych oraz dzierżawy 

terenów szkolnych (0750) 95 159,00      

 
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego (0660) 394 506,00      

 

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 

w jednostkach realizujących zadania z zakresu  

wychowania przedszkolnego (0670) 1 688 962,00      

 
wpływy z opłat za żywienie  w stołówkach szkolnych  

(0830) 906 796,00      

 
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 

pieniężnej (0960)   

 wpływy ze zwrotu kosztów  za poniesione media  (0970) 4 642,00      

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030) 1 872 790,00      

 

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego (2310) 100 000,00      

851 OCHRONA ZDROWIA 3 198,00                            -       
 w tym:   

 dochody bieżące: 3 198,00      

 

wpływy  z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 

wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" 

(0750) 3 198,00      

852 POMOC SPOŁECZNA 1 213 354,00                 61 165,00     
 w tym:   

 dochody bieżące: 1 213 354,00                 61 165,00     

 
 Wpływy za świadczone usługi  opiekuńcze przez 

opiekunki zatrudnione W MGOPS(0830) 88 527,00      

 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) 12 033,00      
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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 (2010) 61 165,00                 61 165,00     

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030) 1 051 629,00      

855 RODZINA 42 952 773,00          42 600 181,00     
 w tym:   

 dochody bieżące: 42 952 773,00          42 600 181,00     

 

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 

wpływy z najmu pomieszczeń (0750) 820,00      

 
wpływy z usług, wpływy z opłat  za żywienie i pobyt 

dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830) 299 772,00      

 zwrot za zużyte media (0970) 2 000,00      

 

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 (2010) 12 329 108,00          12 329 108,00     

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące  z zakresu  administracji rządowej gminom 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 

związane z realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

(2060) 30 271 073,00          30 271 073,00     

 

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami (2360) 50 000,00      

900 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 11 729 982,00                            -       
 w tym:   

 dochody bieżące: 10 131 996,00      

 

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie opadami 

komunalnymi(0490) 4 694 976,00      

 
wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska (0690) 100 000,00      

 

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 

wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych, słupów 

energetycznych i innych składników mienia 

komunalnego (0750) 5 203 020,00      

 

wpływy ze zwrotu kosztów zużycia energii i konserwacji 

punktów świetlnych na terenie będącym własnością SM 

ZORZA, zwrot Vat (0970) 134 000,00      

 w tym:   

 dochody majątkowe: 1 597 986,00      
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dotacje celowe w ranach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

(6257) 1 597 986,00      

921 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 184 555,00                            -       
 w tym:   

 dochody bieżące: 184 555,00      

 

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 

wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicy w Łękach 

(0750) 24 555,00      

 

dotacje celowe otrzymane z powiatu na  zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego (2320) 160 000,00      

926 KULTURA FIZYCZNA 193 820,00                            -       
 w tym:   

 dochody bieżące: 193 820,00      

 

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 

dochody z dzierżawy terenów i  obiektów sportowych 

(0750) 188 820,00      

 

wpływy ze zwrotu podatku Vat od poniesionych 

nakładów inwestycyjnych (0970) 5 000,00      

 OGÓŁEM   DOCHODY 174 454 828,00          42 993 113,00     
 w tym:   

 dochody bieżące 171 053 459,00          42 993 113,00     

 dochody majątkowe 3 401 369,00      

 

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 
2 579 369,00      

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 170 944 136 zł,  

z czego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 153 946 221 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 16 997 915 zł, 

jak poniżej: 

Dział Rozdz. Nazwa - rodzaj wydatku  Plan na rok 2018  

1 2 3 4 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO           660 352,00     
 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi           522 812,00     
  w tym:  

  b) wydatki majątkowe           522 812,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne           522 812,00     

 01030 Izby rolnicze             20 000,00     
  w tym:  
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  a) wydatki bieżące             20 000,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             20 000,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             20 000,00     

 01095 Pozostała działalność           117 540,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące             14 000,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             14 000,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             14 000,00     
  b) wydatki majątkowe           103 540,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne           103 540,00     

020  LEŚNICTWO              3 390,00     
 02001 Gospodarka leśna              3 390,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące              3 390,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych              3 390,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane              3 170,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych                 220,00     

600  TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ        5 301 862,00     
 60004 Lokalny transport zbiorowy             10 000,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące             10 000,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             10 000,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             10 000,00     

 60011 Drogi publiczne krajowe           485 000,00     
  b) wydatki majątkowe           485 000,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne           485 000,00     

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                 516,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące                 516,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                 516,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych                 516,00     
 60014 Drogi publiczne powiatowe           250 000,00     
  w tym:  

  b) wydatki majątkowe           250 000,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne           250 000,00     

 60016 Drogi publiczne gminne        2 599 896,00     
  w tym:  
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  a) wydatki bieżące        1 814 556,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych        1 814 556,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane              1 170,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych        1 813 386,00     
  b) wydatki majątkowe           785 340,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne           785 340,00     

 60017 Drogi wewnętrzne        1 842 400,00     
  b) wydatki majątkowe        1 842 400,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne        1 842 400,00     

 60095 Pozostała działalność           114 050,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           108 000,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           108 000,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           108 000,00     
  b) wydatki majątkowe              6 050,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne              6 050,00     

630  TURYSTYKA              2 900,00     
 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki              1 900,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące              1 900,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych              1 900,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych              1 900,00     

 63095 Pozostała działalność              1 000,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące              1 000,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych              1 000,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych              1 000,00     

700  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA           989 950,00     
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami           989 950,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           839 950,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           839 950,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane              7 950,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           832 000,00     

  b) wydatki majątkowe           150 000,00     

      w tym:  
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  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne           150 000,00     

710  DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA        1 124 151,00     
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego           652 411,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           652 411,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           652 411,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane             21 000,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           631 411,00     

 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii           140 500,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           140 500,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           140 500,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           140 500,00     

 71035 Cmentarze           331 240,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           115 740,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           115 740,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane             34 740,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             81 000,00     
  b) wydatki majątkowe           215 500,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne           215 500,00     

750  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA      13 285 827,00     
 75011 Urzędy wojewódzkie           881 833,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           881 833,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           881 833,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           823 570,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             58 263,00     

 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)           393 360,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           343 360,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             34 728,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             34 728,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych           308 632,00     
  b) wydatki majątkowe             50 000,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne             50 000,00     

 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        9 487 220,00     
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  w tym:  

  a) wydatki bieżące        9 028 672,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych        8 906 872,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        7 576 651,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych        1 330 221,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych           121 800,00     

  b) wydatki majątkowe           458 548,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne           458 548,00     

  
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3           458 548,00     

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego           711 814,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           711 814,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           711 814,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane             20 000,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           691 814,00     

 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego         1 211 600,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące        1 211 600,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych        1 210 600,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        1 073 900,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           136 700,00     

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych              1 000,00     

 75095 Pozostała działalność           600 000,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           600 000,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           600 000,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           600 000,00     

751  

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA 

ORAZ SĄDOWNICTWA              8 300,00     

 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli 

i ochrony prawa              8 300,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące              8 300,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych              8 300,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane              3 320,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych              4 980,00     

752  OBRONA NARODOWA                 350,00     
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 75212 Pozostałe wydatki obronne                 350,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące                 350,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                 350,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 350,00     

754  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
       1 470 629,00     

 75412 Ochotnicze straże pożarne           401 486,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           301 486,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           301 486,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane             43 544,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           257 942,00     
  3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  

  b) wydatki majątkowe           100 000,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne           100 000,00     

 75414 Obrona cywilna              2 900,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące              2 900,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych              2 900,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 450,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych              2 450,00     
 75416 Straż gminna (miejska)           928 743,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           798 743,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           789 243,00     

      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           726 000,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             63 243,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych              9 500,00     
  b) wydatki majątkowe           130 000,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne           130 000,00     

 75421 Zarządzanie kryzysowe             12 000,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące             12 000,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             12 000,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             12 000,00     

 75495 Pozostała działalność           125 500,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące             32 500,00     
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      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             32 500,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             32 500,00     
  b) wydatki majątkowe             93 000,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne             93 000,00     

757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO        5 804 443,00     

 

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego        5 323 447,00     
  w tym:  

  1) wydatki na obsługę długu        5 323 447,00     

 

75704 

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 

          480 996,00     

  w tym:  

  1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji           480 996,00     

758  RÓŻNE ROZLICZENIA        2 957 000,00     
 75818 Rezerwy ogólne i celowe        2 957 000,00     

  w tym:  

        rezerwa ogólna budżetu           200 000,00     
        rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące           497 000,00     
    rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń        1 500 000,00     
  rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach           200 000,00     
        rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne           100 000,00     

  
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu     

zarządzania kryzysowego           410 000,00     

  rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej             50 000,00     

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE      64 750 309,00     
 80101 Szkoły podstawowe      33 443 737,00     

  w tym:  

  a) wydatki bieżące      33 373 198,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych      32 249 878,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane      28 096 199,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych        4 153 679,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych           912 880,00     
  3) wydatki na dotacje na zadania bieżące           210 440,00     
  b) wydatki majątkowe             70 539,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne             70 539,00     

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych           956 955,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           956 955,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           849 670,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           804 651,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             45 019,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych             33 503,00     
  3) wydatki na dotacje na zadania bieżące             73 782,00     
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 80104 Przedszkola      16 078 785,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące      16 078 785,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych      13 629 192,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane      10 627 136,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych        3 002 056,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych           217 261,00     
  3) wydatki na dotacje na zadania bieżące        2 232 332,00     

 80110 Gimnazja        8 316 424,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące        8 316 424,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych        8 170 657,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        7 357 204,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           813 453,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych           145 767,00     
  3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  

 80113 Dowożenie uczniów do szkół           762 750,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           762 750,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           762 750,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           762 750,00     

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           417 729,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           417 729,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           413 870,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane             64 672,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           349 198,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych              3 859,00     

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne        2 083 020,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące        2 083 020,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych        2 066 922,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        1 045 599,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych        1 021 323,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych             16 098,00     

 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           286 768,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           286 768,00     
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      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           229 639,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           200 797,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             28 842,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych              3 533,00     
  3) wydatki na dotacje na zadania bieżące             53 596,00     

 80150 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży 

w szkołach podstawowych         1 163 381,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące        1 163 381,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych        1 147 588,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        1 065 523,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             82 065,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych             15 793,00     

 80152 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w  

gimnazjach  i klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w iinych typach szkół,  liceach 

ogólnokształcących, technikach, brańżowych szkołach I stopnia  

i klasach dotychczsowej  zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia  oraz szkołach 

artystycznych           636 100,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           636 100,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           626 622,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           599 090,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             27 532,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych              9 478,00     

 80195 Pozostała działalność            604 660,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           604 660,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           604 660,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane             24 000,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           580 660,00     

851  OCHRONA   ZDROWIA           947 932,00     
 85153 Zwalczanie narkomanii             15 000,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące             15 000,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             15 000,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             15 000,00     

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi           932 932,00     
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  w tym:  

  a) wydatki bieżące           912 932,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           599 687,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           263 667,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           336 020,00     
  3) wydatki na dotacje na zadania bieżące           313 245,00     

  b) wydatki majątkowe             20 000,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne             20 000,00     

852  POMOC  SPOŁECZNA        3 922 830,00     
 85202 Domy pomocy społecznej           499 307,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           499 307,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           499 307,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           499 307,00     

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             53 500,00     

  w tym:  

  a) wydatki bieżące             53 500,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             53 500,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane             52 314,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych              1 186,00     

 

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 

          112 674,00     

  w tym:  

  a) wydatki bieżące           112 674,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           112 674,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           112 674,00     

 

85214 Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe           236 578,00     

  w tym:  

  a) wydatki bieżące           236 578,00     
      w tym:  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych           236 578,00     

 85215 Dodatki mieszkaniowe             31 951,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące             31 951,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                    38,00 
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych                   38,00     

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych             31 913,00     
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 85216 Zasiłki stałe           530 573,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           530 573,00     
      w tym:  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych           530 573,00     

 85219 Ośrodki pomocy społecznej        1 741 268,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące        1 741 268,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych        1 724 511,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        1 436 033,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           288 478,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych             16 757,00     

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze           382 542,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           382 542,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           382 542,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           380 142,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych              2 400,00     

 85230 Pomoc w zakresie dożywiania           174 437,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           174 437,00     
      w tym:  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych           174 437,00     

 85295 Pozostała działalność           160 000,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           160 000,00     
      w tym:  

  3) wydatki na dotacje na zadania bieżące           160 000,00     

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA           908 253,00     
 85401 Świetlice szkolne           837 853,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           837 853,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           826 095,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           783 755,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             42 340,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych             11 758,00     

 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym             49 000,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące             49 000,00     
      w tym:  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych             49 000,00     

 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym             21 400,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące             21 400,00     
      w tym:  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych             21 400,00     
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855  RODZINA      44 989 798,00     

 85501 Świadczenia wychowawcze      30 271 073,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące      30 271 073,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           558 912,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           488 504,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             70 408,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych      29 712 161,00     

 85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego      12 731 433,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące      12 731 433,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych        1 241 729,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        1 122 534,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           119 195,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych      11 489 704,00     

 85504 Wspieranie rodziny           362 932,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           362 932,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           361 432,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           171 444,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           189 988,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych              1 500,00     

 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków        1 602 610,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące        1 602 610,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych        1 598 510,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        1 333 641,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           264 869,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych              4 100,00     

 85595 Pozostała działalność             21 750,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące             21 750,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             21 750,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             21 750,00     

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA        9 986 382,00     

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód           560 186,00     
  w tym:  
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  a) wydatki bieżące             55 500,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             55 500,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             55 500,00     

  b) wydatki majątkowe           504 686,00     

      w tym:  

  1)  inwestycje           504 686,00     

 90002 Gospodarka odpadami        4 694 976,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące        4 694 976,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych        4 694 976,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           163 000,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych        4 531 976,00     

 90003 Oczyszczanie miast i wsi           545 000,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           545 000,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           545 000,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           545 000,00     

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach           320 000,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           320 000,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           320 000,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           320 000,00     

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        1 678 345,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące             55 000,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             55 000,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             55 000,00     
  w tym:  

  b) wydatki majątkowe        1 623 345,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne        1 623 345,00     
     w tym:  

  

w tym: na programy finasowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3        1 623 345,00     

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg        1 431 500,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące        1 138 500,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych        1 138 500,00     
      w tym:  
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(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych        1 138 500,00     

  b) wydatki majątkowe           293 000,00     

      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne           293 000,00     

 90095 Pozostała działalność           756 375,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           602 640,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           602 640,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane             15 100,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych           587 540,00     

  b) wydatki majątkowe           153 735,00     

      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne           153 735,00     

  

w tym: na programy finasowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3             18 450,00     

921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO      12 598 983,00     
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        2 083 150,00     

  w tym:  

  a) wydatki bieżące        2 083 150,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             37 250,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane              6 600,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             30 650,00     
  3) wydatki na dotacje na zadania bieżące        2 045 900,00     

 92116 Biblioteki        1 157 256,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące        1 157 256,00     
      w tym:  

  3) wydatki na dotacje na zadania bieżące        1 157 256,00     

 92118 Muzea        9 138 542,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           463 202,00     
      w tym:  

  3) wydatki na dotacje na zadania bieżące           463 202,00     
  b) wydatki majątkowe        8 675 340,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne        8 675 340,00     

 92195 Pozostała działalność           220 035,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           203 550,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             33 550,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             33 550,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych             10 000,00     
  3) wydatki na dotacje na zadania bieżące           160 000,00     
  b) wydatki majątkowe             16 485,00     
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      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne             16 485,00     

926  KULTURA FIZYCZNA        1 230 495,00     
 92601 Obiekty sportowe           362 595,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące             14 000,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             14 000,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             14 000,00     
  b) wydatki majątkowe           348 595,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne           348 595,00     

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej           832 400,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           832 400,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             22 400,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             22 400,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych             10 000,00     
  3) wydatki na dotacje na zadania bieżące           800 000,00     

 92695 Pozostała działalność             35 500,00     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące             35 500,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             35 500,00     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             35 500,00     

  RAZEM WYDATKI  170 944 136,00 
  w tym:  

  a) wydatki bieżące     151 089 221,00     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych      93 516 040,00     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane      66 550 094,00     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych      26 965 946,00     
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych      44 098 985,00     
  3) wydatki na dotacje na zadania bieżące        7 669 753,00     
  4) wydatki na obsługę długu        5 323 447,00     
  5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji           480 996,00     

  b) wydatki majątkowe      16 897 915,00     
      w tym:  

  1)  inwestycje i zakupy inwestycyjne      16 897 915,00     
      w tym:  

  

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3     2 100 343,00     

  c) rezerwy budżetu        2 957 000,00     
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3) wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2018 

jak poniżej: 

Dział Rozdz Nazwa zadania Plan na rok 2018 

1 2 3 4 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO              626 352,00     

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              522 812,00     

  w tym:  

  inwestycje:              522 812,00     

  
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowejna terenie Gminy 

Myślenice 
             440 000,00     

  
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Poręba                 54 902,00     

  
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie strefy przemysłowej 

Jawornik- Polanka                27 910,00     

 01095 Pozostała działalność              103 540,00     

  w tym:  

  inwestycje:              103 540,00     

  
Myślenicki Budżet Obywatelski- Zagospodarowanie centrum 

rekreacyjnego wsi - budowa altany (Bysina) 
               20 670,00     

  
Myślenicki Budżet Obywatelski- Zaprojektowanie i urządzenie parku 

do wypoczynku z alejkami i grilowiskiem  (Droginia) 
               18 450,00     

  
Myślenicki Budżet Obywatelski- Zagospodarowanie terenu wokół 

Amfiteatru  (Jasienica) 
               25 000,00     

  Myślenicki Budżet Obywatelski- Mini Plac Zabaw w Łękach                11 505,00     

  
Myślenicki Budżet Obywatelski- Wymiana części urządzeń placu 

zabaw dla dzieci z elementami siłowni dla dorosłych (Osieczany) 
               27 915,00     

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ           3 368 790,00     

 60011 Drogi publiczne krajowe              485 000,00     

  w tym:  

  inwestycje:              485 000,00     

  
Przebudowa drogi zbiorczej wzdłuż DK 7 (od ul. Sobieskiego do ul. 

Sienkiewicza  
               85 000,00     

  
Budowa parkingu typu " Parkuj i jedź" w rejonie ul. Słowackiego 

w Myślenicach 
             400 000,00     

 60014 Drogi publiczne powiatowe              250 000,00     
  w tym:  

  inwestycja:              250 000,00     
  Budowa chodnika w Trzemeśni w stronę Zasani (droga K1928)- 

dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego 
             130 000,00     

  Budowa chodnika w Trzemeśni do Radlanek - dotacja clowa na pomoc 

finansową dla Powiatu Myślenickiego  
             120 000,00     

 60016 Drogi publiczne gminne              785 340,00     
  w tym:  

  inwestycje:              785 340,00     

  
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście 

i Gminie Myślenice - budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny 
               83 000,00     
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Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście 

i Gminie Myślenice               618 080,00     

  

Myślenicki Budżet Obywatelski- Wykonanie zabezpieczenia osuwiska 

i regulacji cieku wodnego jako kolejny etap udrożnienia drogi gminnej 

nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie  
               31 600,00     

  

Myślenicki Budżet Obywatelski- Wykonanie chodnika 

w Krzyszkowicach od Plebani w lewo, przez most i dalej  
               36 100,00     

  

Myślenicki Budżet Obywatelski- Wykonanie poboczy przy drogach 

gminnych w Polance 
               16 560,00     

 60017 Drogi wewnętrzne           1 842 400,00     
  w tym:  

  inwestycje:           1 842 400,00     

  

Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście 

i Gminie Myślenice               722 400,00     

  Budowa drogi publicznej przy ul. Zdrojowej w Myślenicach              100 000,00     

  

Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego 

stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej w Jaworniku z drogą S-7 

(Kraków-Chyżne) 
          1 020 000,00     

 60095 Pozostała działalność                  6 050,00     
  w tym:  

  inwestycje:                  6 050,00     

  

Myślenicki Budżet Obywatelski- Parking na zapleczu Ośrodka Zdrowia 

w Trzemeśni dla personelu ośrodka i pacjentów zakładu rehabilitacji 
                 6 050,00     

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA              150 000,00     

 

70005 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami              150 000,00     

  w tym:  

  inwestycje:              150 000,00     

  Zakup gruntów do zasobu gminnego              150 000,00     

710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA              215 500,00     

 71035 Cmentarze              215 500,00     

  w tym:  

  inwestycja:              215 500,00     

  Budowa ogrodzenia cmentarza w Głogoczowie              165 000,00     

  
Myślenicki Budżet Obywatelski- Wykonanie obrzeży przy alejce na 

cmentarzu w Borzęcie  
               10 500,00     

  

Myślenicki Budżet Obywatelski- Wykonanie głównej alejki z kostki 

brukowej na nowym cmentarzu w Jaworniku 
               40 000,00     

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA              508 548,00     
 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                50 000,00     
  w tym:  

  inwestycja:                50 000,00     
  Zakup systemu konferencyjnego firmy DIS                50 000,00     

 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              458 548,00     

  w tym:  

  inwestycje:  

  e-Myślenice              458 548,00     

  

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3              458 548,00     

754  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA              323 000,00     

 75412 Ochotnicze straże pożarne              100 000,00     
  w tym:  

  inwestycje:              100 000,00     
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Dotacja dla OSP w Głogoczowie na dofinansowanie budowy remizy 

OSP  
             100 000,00     

 75416 Straż gminna (miejska)              130 000,00     

  w tym:  

  inwestycje:  

  
Zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej 

w Myślenicach 
             130 000,00     

 75495 Pozostała działalność                93 000,00     

  w tym:  

  inwestycje:  

  

Myślenicki Budżet Obywatelski - Poprawa bezpieczeństwa dla Gminy 

Myślenice. Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci 

dwóch quadów ratowniczych, przyczepy do transportu osób 

poszkodowanych oraz transportu quadów 

               93 000,00     

758  RÓŻNE ROZLICZENIA              100 000,00     
 75818 Rezerwy ogólne i celowe              100 000,00     

  Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne               100 000,00     

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE                70 539,00     

 80101 Szkoły Podstawowe                70 539,00     
  w tym:  

  inwestycje:                70 539,00     

  
Myślenicki Budżet Obywatelski - Nagłośnienie dla Teatru "Gwiezdne 

Szyszki " z Borzęty                12 230,00     

  
Myślenicki Budżet Obywatelski - Budowa ogrodzenia wokół Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Myślenicach - Chełm                 27 762,00     

  
Myślenicki Budżet Obywatelski - Metamorfoza Szkoły Podstawowej 

w Porębie                 17 982,00     

  

Myślenicki Budżet Obywatelski - Odgrodzenie budynku Szkoły 

Podstawowej w Zasani od drogi powiatowej                12 565,00     

851  OCHRONA ZDROWIA                20 000,00     
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                20 000,00     
  w tym:  

  inwestycje:                20 000,00     

  Zakup urządzeń na place zabaw                20 000,00     

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA           2 574 766,00     

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód              504 686,00     
  w tym:  

  inwestycje:              504 686,00     
  Projekt budowy sieci kanalizacyjnej "Tarnówka"              123 401,00     

  

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla 

sołectwa Chełm - Gmina Myślenice              256 285,00     

  
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 

Myślenice              125 000,00     

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           1 623 345,00     
  w tym:  

  inwestycje:           1 623 345,00     

  
Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice 
          1 623 345,00     

  

w tym: na programy finasowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3           1 623 345,00     

 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg              293 000,00     
  w tym:  

  inwestycje:              293 000,00     
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 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy  

Myślenice 
             293 000,00     

 90095 Pozostała działalność              153 735,00     
  w tym:  

  inwestycje:              153 735,00     
  Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego                22 140,00     

  

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3                18 450,00     

  

Myślenicki Budżet Obywatelski- Lokalne Centrum Integracji 

i Odpoczynku (Myślenice)              131 595,00     

921 
 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

          8 691 825,00     

 92118 Muzea           8 675 340,00     

  w tym:  

  inwestycja:           8 675 340,00     

 
 Rewitalizacja miasta - przebudowa Myślenickiego Rynku wraz 

z otoczeniem starówki, budowa budynku muzeum           8 675 340,00     

 92195 Pozostała działalność                16 485,00     
  w tym:  

  inwestycja:                16 485,00     

 

 Myślenicki Budżet Obywatelski - Duży namiot -fajna sprawa, z nim 

udana jest zabawa! (Bęczarka)                16 485,00     

926  KULTURA FIZYCZNA              348 595,00     

 92601 Obiekty sportowe              348 595,00     

  w tym:  

  inwestycje:              348 595,00     

  
Myślenicki Budżet Obywatelski - Ogólnodostępne boisko do mini piłki 

nożnej- zagłosuj i graj z nami cały rok (Myślenice)              131 595,00     

  
Myślenicki Budżet Obywatelski - Boisko piłkarskie do gry Funinho 

(Myślenice)              107 000,00     

  
Zakup wyposażenia boisk sportowych na terenie Miasta i Gminy 

Myślenice 
               70 000,00     

  Budowa ogrodzenia boiska LKS "Górki"                40 000,00     

  RAZEM  WYDATKI MAJĄTKOWE           16 897 915,00     

  w tym:  

  inwestycje:          16 897 915,00     

  

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3           2 100 343,00     

  REZERWA INWESTYCYJNA              100 000,00     

4) Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych  pochodzących z budżetu 

unii europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2018 jak poniżej: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
Okres realizacji 

 
Jednostka 

organizacyjna 
Plan wydatków 

na rok 2018 

1 2 3 4 

    

Tytuł Projektu" e- Myślenice" 

2016-2018 
Urząd Miasta 

i Gminy 

w Myślenicach         458 548,00     

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał.  

na lata 2014-2020    

Oś.2 Cyfrowa Małopolska    
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Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby    

Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Małopolska    

w tym:    

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA           458 548,00     

Rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu)           458 548,00     

w tym:    

wydatki majątkowe           458 548,00     
    

z tego:     

środki europejskie           278 732,00     

środki własne JST           179 816,00     

    

Tytuł Projektu: "Zagospodarowanie otoczenia 

zbiornika Dobczyckiego"" 
2014-2018 

Urząd Miasta 

i Gminy 

w Myślenicach           18 450,00     

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego    
Program: Małopolski Regionalny Operacyjny na lata 

2007-2013    

Działanie: Przygotowanie inwestycji strategicznych    

w tym:    

Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA             18 450,00     

Rozdz. 90095-Pozostała działalność             18 450,00     

w tym:    

wydatki majątkowe             18 450,00     
    

z tego:     

środki europejskie    

środki własne JST             18 450,00     

Tytuł Projektu "Wymiana źródeł ciepła na 

niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach 

domowych na terenie Gminy Myślenice 

2017-2018 
Urząd Miasta 

i Gminy 

w Myślenicach      1 623 345,00     
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał.  

na lata 2014-2020    
Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka 

Energetyczna     
Działanie 4.4- redukcja emisji zanieczyszczeń do 

powietrza    
Poddziałanie 4.4.2 - obniżenie poziomu niskiej emisji -

SPR    

w tym:    
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA        1 623 345,00     
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 

i klimatu        1 623 345,00     

w tym:    

wydatki majątkowe        1 623 345,00     
    

z tego:     

środki europejskie        1 597 986,00     

środki własne JST             25 359,00     
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§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3 510 

692 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów 

i pożyczek. 

§ 4. 1.  Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 841 353 zł oraz łączną kwotę 

rozchodów budżetu w wysokości 14 352 045 zł  

jak poniżej: 

1. DOCHODY OGÓŁEM 174 454 828,00 

2. WYDATKI OGÓŁEM 170 944 136,00 

3. WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETU (1-2) 3 510 692,00 

4. FINANSOWANIE (5-6) -3 510 692,00 

5. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 10 841 353,00 

 z tego:  

 kredyt 5 800 000,00 

 wolne środki 3 041 353,00 

 spłaty pożyczek udzielonych 2 000 000,00 

6. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 14 352 045,00 

 z tego:  

 spłata rat kredytów i pożyczek 12 352 045,00 

 udzielenie pożyczek 2 000 000,00 

§ 5. 1.  Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200 000 zł. 

2.  Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 2 757 000 zł; 

- z czego: 

1) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 zł; 

2) rezerwę celową na wydatki oświatowe bieżące w kwocie 497 000 zł; 

3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 410 000 zł; 

4) rezerwę celową na wydatki bieżące w sołectwach w kwocie  200 000 zł; 

5) rezerwę celową na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej w kwocie 50 000 zł 

6) rezerwę na wzrost wynagrodzeń w kwocie 1 500 000 zł 

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami 

jak poniżej: 

Klasyfikacja Dotacje otrzymane z budżetu państwa  

Dz. Rozdz. §   

   Wyszczególnienie PLAN 

    na rok 2018 

1 2 3 4 5 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA          322 117     
 75011  Urzędy wojewódzkie          322 117     
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu   

   państwa na realizację zadań bieżących          322 117     
   z zakresu administracji rządowej oraz  
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   innych zadań zleconych gminie(związkom  

   gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  

     

751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  

   WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I             8 300     

   OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  

   kontroli i ochrony prawa             8 300     
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu   

   państwa na realizację zadań bieżących             8 300     
   z zakresu administracji rządowej oraz  

   innych zadań zleconych gminie(związkom  

   gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  

     

     

752   OBRONA  NARODOWA                350     
 75212  Pozostałe wydatki obronne                350     
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu   

   państwa na realizację zadań bieżących                350     
   z zakresu administracji rządowej oraz  

   innych zadań zleconych gminie(związkom  

   gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  

     

754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE   

   I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA             1 000     
 75414  Obrona cywilna             1 000     
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu   

   państwa na realizację zadań bieżących             1 000     
   z zakresu administracji rządowej oraz  

   innych zadań zleconych gminie(związkom  

   gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  

     

     

852   POMOC  SPOŁECZNA            61 165     
 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 

 

    

    

              54 387     
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu   

   państwa na realizację zadań bieżących            54 387     
   z zakresu administracji rządowej oraz  

   innych zadań zleconych gminie(związkom  

   gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  

     

 85215  Dodatki mieszkaniowe             1 951     
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu   

   państwa na realizację zadań bieżących             1 951     
   z zakresu administracji rządowej oraz  

   innych zadań zleconych gminie(związkom  

   gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  

     

     

 85219  Ośrodki pomocy społecznej             4 827     

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu   

   państwa na realizację zadań bieżących             4 827     
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   z zakresu administracji rządowej oraz  

   innych zadań zleconych gminie(związkom  

   gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  

     

     

855   RODZINA     42 600 181     

 85501  Świadczenia wychowawcze     30 271 073     

  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu   

   państwa na  zadania bieżące      30 271 073     

   z zakresu administracji rządowej zlecone  

   gminom(związkom gmin, zwiazkom powiatowo-  

   gminnym), związane z realizacją świadczenia  

   wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  

   w wychowywaniu dzieci  

     

 85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego     12 329 108     

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu   

   państwa na realizację zadań bieżących     12 329 108     

   z zakresu administracji rządowej oraz  

   innych zadań zleconych gminie(związkom  

   gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  

     

     

   RAZEM   DOTACJE     42 993 113     
 

 

Klasyfikacja Wydatki finansowane ze środków dotacji  

Dz. Rozdz. celowej otrzymanej z budżetu państwa 
  Wyszczególnienie PLAN 

   na rok 2018 

1 2 3 4 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA           322 117     
 75011 Urzędy wojewódzkie           322 117     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące           322 117     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  

      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           322 117     

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  

  WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I               8 300     

  OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej               8 300     
  kontroli i ochrony prawa  

  w tym:  

  a) wydatki bieżące               8 300     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych               8 300     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane               3 320     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych               4 980     
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752  OBRONA  NARODOWA                 350     

 75212 Pozostałe wydatki obronne                 350     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące                 350     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  

      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 350     

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  

  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA               1 000     
 75414 Obrona cywilna               1 000     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące               1 000     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych               1 000     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 450     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych                 550     

852  POMOC  SPOŁECZNA             61 165     
 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 

 

   

   

              54 387     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące             54 387     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych             54 387     
      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane             54 387     

 85215 Dodatki mieszkaniowe               1 951     
  w tym:  

  a) wydatki bieżące               1 951     
      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                   38     
      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych                   38     
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych               1 913     

 85219 Ośrodki pomocy społecznej               4 827     

  w tym:  

  a) wydatki bieżące               4 827     

      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                   70     

      w tym:  

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych                   70     

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych               4 757     

855  RODZINA       42 600 181     

 85501 Świadczenia wychowawcze       30 271 073     

  w tym:  

  a) wydatki bieżące       30 271 073     

      w tym:  
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  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           558 912     

      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           488 504     

  
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych             70 408     

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych       29 712 161     

 85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego       12 329 108     

  w tym:  

  a) wydatki bieżące       12 329 108     

      w tym:  

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych           839 404     

      w tym:  

  (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           839 404     

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych       11 489 704     

  RAZEM   WYDATKI       42 993 113     

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

jak poniżej: 

Wyszczególnienie Dz. Rozdz. § 
Dotacje otrzymane 

z innych jst WYDATKI 
    Plan na Plan na 

    rok 2018 rok 2018 

1 2 3 4 5 6 

KULTURA I OCHRONA 921              160 000      

DZIEDZICTWA NARODOWEGO     

Biblioteki  92116             160 000      

Dotacje celowe otrzymane z powiatu   2320            160 000      

na zadania bieżące realizowane      

na podstawie porozumień (umów)      

między jedn.sam.teryt.      

RAZEM   DOCHODY               160 000      

      

KULTURA I OCHRONA 921          160 000     

DZIEDZICTWA NARODOWEGO     

Biblioteki  92116         160 000     

     w tym:      

     dotacje na zadania bieżące           160 000     

RAZEM    WYDATKI           160 000     

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację 

zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 

jak poniżej: 
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Lp. 
Wyszczególnienie Dział Rozdz. Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 

1 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 

POBOREM 756     947 932      

1.1 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw  75618    947 932      

1.1.1 
dochody bieżące: Wpływy z opłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu      947 932      

2 OCHRONA  ZDROWIA 851     947 932     

2.1 Zwalczanie narkomanii  85153      15 000     
 w tym:     

 wydatki bieżące jednostek budżetowych        15 000     

2.1.1 
Przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie 

narkomanii wśród młodzieży        15 000     

2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  85154    932 932     
 w tym     

 wydatki bieżące jednostek budżetowych      912 932     

2.2.1 

prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, 

wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, 

instytucji oraz osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych      573 278     

 w tym:     

 

dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom 

nie należącym do sektora finansów publicznych 

nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu 

rozwiązywania problemów alkoholowych      313 245     

2.2.2 
Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych         34 080     

2.2.3 

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, 

szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, 

realizacja programów terapeutycznych        68 747     

2.2.4 

Prowadzenie Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego; 

podejmowanie działań opiekuńczo wychowawczych 

w stosunku do dzieci i młodzieży z rodzin 

niewydolnych wychowawczo       236 827     

 w tym     

 Wydatki majątkowe        20 000     
 w tym:     

 inwestycje i zakupy inwestycyjne        20 000     

 OGÓŁEM      947 932       947 932     

4)  dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki na 

finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie ochrony środowiska w wysokości  917 000 zł 

jak poniżej: 
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Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz.  Dochody  Wydatki  

1 2 3 4 5 6 

1 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 900       100 000      

1.1 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  90019      100 000      

1.1.1 dochody bieżące      

 wpływy z różnych opłat (0690)        100 000      

 OGÓŁEM   DOCHODY        100 000      

      

2 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010            2 000     

2.1 Pozostała działalność  01095           2 000     

 w tym:     

 wydatki bieżące jednostek budżetowych             2 000     

2.1.1 

 Finansowanie zadań z zakresu rolnictwa 

ekologicznego bezpośrednio oddziałujących na stan 

gleby.             2 000     

 w tym     

 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych             2 000     

3 OŚWIATA I WYCHOWANIE 801           50 000     

3.1 Pozostała działalność  80195          50 000     

 w tym     

 wydatki bieżące jednostek budżetowych            50 000     

3.1.1 

Finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie 

działań proekologicznych i zasady zrównoważonego 

rozwoju.            50 000     

 w tym     

 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych            50 000     

4 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 900         865 000     

4.1 Oczyszczanie miast i wsi  90003        545 000     

 w tym     

 wydatki bieżące jednostek budżetowych          545 000     

4.1.1 

Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką 

odpadami i ochroną powierzchni ziemi          545 000     

 w tym     

 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych          545 000     

4.2 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  90004        320 000     
 w tym     

 wydatki bieżące jednostek budżetowych          320 000     

4.2.2 

 Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną 

przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów 

zieleni, zadrzewień,  zakrzewień oraz parków          300 000     

 w tym     

 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych          320 000     

 OGÓŁEM   WYDATKI          917 000     
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5)  dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta 

i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 4 694 976 zł 

jak poniżej: 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz.  Dochody  Wydatki  

1 2 3 4 5 6 

1 
GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA 900       4 694 976      

1.1 Gospodarka odpadami  90002      4 694 976      

 w tym     

1.1.1 dochody bieżące         4 694 976      

 

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw- opłaty za  

gospodarkę odpadami komunalnymi(0490)        4 694 976      

 OGÓŁEM   DOCHODY        4 694 976      

      

2 
GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA 900       4 694 976     

2.1 Gospodarka odpadami  90002      4 694 976     
 w tym     

 wydatki bieżące jednostek budżetowych        4 694 976     

2.1.1 

Finansowanie przedsięwzięć związanych 

z gospodarką odpadami         4 694 976     

 w tym     

 

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane          163 000     

 

wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych        4 531 976     

6) dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem 

specjalnym oraz wydatki budżetu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy 

jak poniżej: 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. Dochody Wydatki 

    plan 2018 rok plan 2018 rok 

1 2 3 4 5 6 

1 RÓŻNE ROZLICZENIA 758       2 086 249,00      

1.1 

Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu 

terytorialnego  
75801      2 086 249,00     

 

 w tym:     

 dochody bieżące        2 086 249,00      

1.1.1 
Środki naliczane na dzieci i uczniów 

objętych kształceniem specjalnym   
     2 086 249,00     

 

 OGÓŁEM DOCHODY        2 086 249,00      

      

2 OŚWIATA I WYCHOWANIE 801        2 086 249,00     
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2.1 

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego  

80149 

 

       286 768,00     

 w tym:     

2.1.1 a) wydatki bieżące           286 768,00     

     w tym:     

 
1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych           229 639,00     

     w tym:     

 
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane           200 797,00     

 

(1.2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych    
         28 842,00     

 
2) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych               3 533,00     

 
3) wydatki na dotacje na zadania 

bieżące   
          53 596,00     

2.2 

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach 

podstawowych  

80150 

 

     1 163 381,00     

 w tym:     
2.2.1 a) wydatki bieżące         1 163 381,00     

     w tym:     

 
1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych   
      1 147 588,00     

     w tym:     

 
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane   
      1 065 523,00     

 

(1.2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych   
          82 065,00     

 
2) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych   
          15 793,00     

2.3 

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w  gimnazjach i klasach 

dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w innych typach 

szkół,  liceach ogólnokształcących, 

technikach, branżowych szkołach 

I stopnia i klasach dotychczasowej 

zasadniczej  szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia  oraz szkołach 

artystycznych  

80152 

 

       636 100,00     

 w tym:     
2.2.1 a) wydatki bieżące           636 100,00     

     w tym:     

 
1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych   
        626 622,00     

     w tym:     

 
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane   
        599 090,00     
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(1.2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych   
          27 532,00     

 
2) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych   
            9 478,00     

 OGÓŁEM WYDATKI         2 086 249,00     

§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 

2018 w łącznej kwocie  9 617 739 zł   

– jak w załączniku nr 1. 

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do dokonywania zmian w budżecie, w granicach 

działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych. 

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do: 

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z  których stan 

zadłużenia w trakcie roku 2018 nie może przekroczyć limitu 35.000.000 zł. 

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

3. udzielania w roku budżetowym 2018 pożyczek do kwoty 2.000.000 zł 

4. zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 

5.800.000 zł 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach 

mgr Tomasz Wójtowicz 
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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 400/XLIV/2018 

Rady Miejskiej w Myślenicach 

z dnia 26 stycznia 2018 r. 

 

ZESTAWIENIE  PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA 

I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2018 

Klasyfikacja 

W y s z c z e g ó l n i e n i e  Rodzaj dotacji z budżetu  
plan dla jednostek 

sektora finansów 

publicznych 

plan dla 

jednostek spoza 

sektora 

finansów 

publicznych 

Dz. Rozdz. 

1 2 3 4  5  6  

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  250 000     

 60014 Drogi publiczne powiatowe  250 000     

   

dotacja celowa na pomoc 

finansową dla Powiatu 

Myślenickiego na 

dofinansowanie jej własnego 

zadania inwestycyjnego 

130 000    

 

   

dotacja celowa na pomoc 

finansową dla Powiatu 

Myślenickiego na 

dofinansowanie jej własnego 

zadania inwestycyjnego 

120 000    

 

754 
 

BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA  
-    100 000    

 75412 Ochotnicze straże pożarne  -    100 000    

   

dotacje celowe - 

inwestycyjne i na zakupy 

inwestycyjne   

 

100 000    

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  146 560    2 423 590    

 80101 Szkoły podstawowe   210 440    

   dotacja podmiotowa  210 440    

 
80103 

Oddziały przedszkolne 

w szkołach podstawowych  3 600    70 182    

   dotacja podmiotowa  70 182    

   dotacja celowa 3 600     

 80104 Przedszkola  142 960    2 089 372    
   dotacja podmiotowa  2 089 372    

   

dotacje celowe (bieżące) 

przekazane gminie na 

podstawie porozumienia 142 960     

 

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  -    53 596    
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   dotacja podmiotowa  53 596    

851  OCHRONA   ZDROWIA  -    313 245    

 85154 
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi   313 245    

   

dotacje celowe (bieżące) na 

zadania z zakresu 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych  

313 245    

852  POMOC  SPOŁECZNA   160 000    
 85295 Pozostała działalność   160 000    

   

dotacje celowe (bieżące) na 

zadania z zakresu pomocy 

społecznej zlecane innym 

podmiotom  

160 000    

900  

GOSPODARKA 

KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA   1 597 986    

 90005 
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu   1 597 986    

   

dotacje celowe - 

inwestycyjne i na zakupy 

inwestycyjne    

1 597 986    

921  

KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO  
3 666 358    160 000    

 92109 
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby  2 045 900    -    
   dotacja podmiotowa 1 690 290     

   dotacja celowa 355 610     

 92116 Biblioteki  1 157 256    -    
   dotacja podmiotowa 1 157 256     

      

 92118 Muzea  463 202    -    
   dotacja podmiotowa 463 202     

 92195 Pozostała działalność                        -    160 000    

   

dotacje celowe na pomoc 

finansową dla Stowarzyszeń 

i klubów  160 000    

926  KULTURA FIZYCZNA   800 000    

 
92605 

Zadania w zakresie kultury 

fizycznej    800 000    

   

dotacje celowe(bieżące) na 

wspieranie rozwoju kultury 

fizycznej i sportu  

800 000    

   RAZEM 4 062 918    5 554 821    
      

  OGÓŁEM  DOTACJE                 9 617 739      

  z tego:    

  dotacje podmiotowe                 5 734 338      

  dotacje celowe                 3 883 401      

  w tym:    

  
dotacje celowe w zakresie 

wydatków bieżących                 1 935 415      
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  dotacje celowe inwestycyjne                 1 947 986      

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach 

mgr Tomasz Wójtowicz 
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Materiały informacyjne 
do projektu budżetu 

Gminy Myślenice 
na rok 2018 
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PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2018 

 
Klasy-
fikacja 

W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane 
wykonanie wg 
planu na dzień 
30.09.2017 r.  

PLAN NA ROK 
2018 

Dz. 

1 2 3 4 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  101 629,98   -  

 w tym:     

 dochody bieżące:  33 423,98   -  

 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 (2010) 

 33 423,98    

 dochody majątkowe:  68 206,00   -  

 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego (6630) 

 65 702,00    

 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego (6680) 

 2 504,00    

020 LEŚNICTWO  1 800,00   1 800,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  1 800,00   1 800,00  

 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 
pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich(0750 

 1 800,00   1 800,00  

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  6 313 717,00   200 000,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  4 754,00   -  

 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego (2990) 

 4 754,00    

 dochody majątkowe:  6 308 963,00   200 000,00  

 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych (6300) 

   200 000,00  

 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego (6680) 

 6 308 963,00    

630 TURYSTYKA  55 000,00   55 000,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  55 000,00   55 000,00  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 40 – Poz. 1285



 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 
za dzierżawę obiektów na Zarabiu (0750) 

 55 000,00   55 000,00  

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  2 319 500,00   1 051 150,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  1 073 500,00   949 150,00  

 wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i służebności 
(0470)  

 2 500,00   2 500,00  

 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości (0550) 

 340 000,00   340 000,00  

 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 
wpływy z dzierżaw pod garażami gruntów na Plebańskiej 
Gorze (0750) 

 665 000,00   540 650,00  

 wpływy ze środków za dostarczone media (0970)  66 000,00   66 000,00  

 dochody majątkowe:  1 246 000,00   102 000,00  

 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 
prawo własności (0760) 

 2 000,00   2 000,00  

 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
(0770) 

 1 244 000,00   100 000,00  

710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA  192 854,00   180 000,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  192 854,00   180 000,00  

 wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach 
komunalnych, (0830) 

 180 000,00   180 000,00  

 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej (0960) 

 12 854,00    

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  1 882 577,00   1 906 869,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  745 216,00   405 486,00  

 wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i służebności 
(0470)  

 2 200,00   3 600,00  

 wpływy z różnych opłat (0690)  10 262,00    

 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 
wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń filii Banku 
Spółdzielczego, ZEO i MARG (0750) 

 127 855,00   61 736,00  

 wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych (0920) 

 37 520,00    

 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)  3 888,00    

 wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na 
media wpłacane przez najemców (0970) 

 42 465,00   18 000,00  
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 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 (2010) 

 521 001,00   322 117,00  

 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami, wpływy z tytułu 5% 
dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (2360) 

 25,00   33,00  

 dochody majątkowe:  1 137 361,00   1 501 383,00  

 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)    520 000,00  

 dotacje celowe w ranach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego (6257) 

 1 137 361,00   981 383,00  

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA 

 7 700,00   8 300,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  7 700,00   8 300,00  

 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 (2010) 

 7 700,00   8 300,00  

752 OBRONA NARODOWA  420,00   350,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  420,00   350,00  

 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 (2010) 

 420,00   350,00  

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

 391 476,00   23 000,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  52 286,00   23 000,00  

 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 (2010) 

   1 000,00  

 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar 
pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez 
Straż Miejską (0570) 

 22 000,00   22 000,00  

 wpływy ze zwrotu środków (0970)  8 529,00    

 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710) 

 21 757,00    

 dochody majątkowe:  339 190,00   -  

 dotacje celowe w ranach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu srodków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego (6257) 

 303 432,00    
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 dotacje celowe w ranach programów finansowanych  
z udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
(6259) 

 33 340,00    

 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
i zakupów inwestycyjnych (6300) 

 2 418,00    

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

 62 806 734,00   68 208 523,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  62 806 734,00   68 208 523,00  

 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 
(0010) 

 33 367 615,00   38 575 091,00  

 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 
(0020) 

 711 586,00   700 000,00  

 wpływy z podatku od nieruchomości (0310)  21 465 500,00   22 350 000,00  

 wpływy z podatku rolnego (0320)  1 169 000,00   1 169 000,00  

 wpływy podatku leśnego (0330)  135 000,00   135 000,00  

 wpływy z podatku od środków transportowych (0340)  743 000,00   880 000,00  

 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350) 

 100 000,00   100 000,00  

 wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)  200 000,00   200 000,00  

 wpływy z opłaty skarbowej (0410)  700 000,00   700 000,00  

 wpływy z opłaty targowej (0430)  270 000,00   220 000,00  

 wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)  12 450,00    

 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu(0480) 

 919 840,00   947 932,00  

 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw-(0490) 

 15 243,00    

 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)  2 155 000,00   1 460 000,00  

 wpływy z opłat za koncesje i licencje (0590)  1 000,00   1 000,00  

 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat (0910) 

 141 000,00   70 000,00  

 wpływy z innych opłat (0690)  700 500,00   700 500,00  

758 RÓŻNE ROZLICZENIA  44 174 749,00   41 479 299,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  44 174 749,00   41 479 299,00  

  dopłata do odsetek 0970  884 200,00   676 225,00  

 subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)  43 290 549,00   40 803 074,00  

 w tym:     

 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

 36 659 119,00   39 156 471,00  

 cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  6 631 430,00   1 646 603,00  

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  5 844 430,67   5 062 855,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  5 840 186,67   5 062 855,00  
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 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 
wpływy z najmu pom. Szkolnych oraz dzierżawy terenów 
szkolnych (0750) 

 66 300,00   95 159,00  

 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego (0660) 

 540 703,00   394 506,00  

 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  
w jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego (0670) 

 1 645 388,00   1 688 962,00  

 wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych 
(0830) 

 814 796,00   906 796,00  

 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej (0960) 

 7 980,00    

 wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media (0970)  87 631,00   4 642,00  

 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 (2010) 

 668 947,67   -  

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030) 

 1 897 950,00   1 872 790,00  

 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego (2310) 

 100 000,00   100 000,00  

 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub  
w nadmiernej wysokości (2910) 

 10 491,00    

 dochody majątkowe:  4 244,00   -  

 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych  
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego (6680) 

 4 244,00    

851 OCHRONA ZDROWIA  9 144,00   3 198,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  9 144,00   3 198,00  

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 
wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750) 

 3 126,00   3 198,00  

 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 (2010) 

 6 018,00    

852 POMOC SPOŁECZNA  1 357 917,50   1 213 354,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  1 357 917,50   1 213 354,00  

  Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez 
opiekunki zatrudnione W MGOPS(0830) 

 49 200,00   88 527,00  

 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)  20 861,00   12 033,00  
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 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 (2010) 

 69 829,68   61 165,00  

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030) 

 1 215 105,82   1 051 629,00  

 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub  
w nadmiernej wysokości (2910) 

 2 921,00    

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  106 695,00   -  

 w tym:     

 dochody bieżące:  106 695,00   -  

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030) 

 100 965,00    

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 
opieki wychowawczej finansowych w całości przez 
budżet państwa w ramach programów rządowych 
(2040) 

 5 730,00    

855 RODZINA  44 725 409,16   42 952 773,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  44 725 409,16   42 952 773,00  

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 
wpływy z najmu pomieszczeń (0750) 

 820,00   820,00  

 wpływy z usług, wpływy z opłat za żywienie i pobyt 
dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830) 

 158 401,00   299 772,00  

 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości (0900) 

 3 068,00    

 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej (0960) 

 2 000,00    

 wpływy z różnych dochodów zwrot niesłusznie 
wypłaconych św. Z funduszu alim., zwrot za pobyt  
w DPS …, zwrot za zużyte media (0970) 

 13 901,00   2 000,00  

 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 (2010) 

 11 419 055,82   12 329 108,00  

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030) 

 16 800,00    
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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym), związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  
w wychowaniu dzieci (2060) 

 33 022 306,34   30 271 073,00  

 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami (2360) 

 55 977,00   50 000,00  

 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie  
lub w nadmiernej wysokości (2910) 

 33 080,00    

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

 11 688 795,00   11 729 982,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  11 681 969,00   10 131 996,00  

 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie opadami 
komunalnymi(0490) 

 3 888 768,00   4 694 976,00  

 wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska (0690) 

 100 000,00   100 000,00  

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 
wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych, słupów 
energetycznych i innych składników mienia 
komunalnego (0750) 

 7 440 618,00   5 203 020,00  

 pozostałe odsetki (0920)  51 499,00    

 wpływy ze zwrotu kosztów zużycia energii i konserwacji 
punktów świetlnych na terenie będącym własnością SM 
ZORZA, zwrot Vat (0970) 

 201 084,00   134 000,00  

 w tym:     

 dochody majątkowe:  6 826,00   1 597 986,00  

 dotacje celowe w ranach programów finansowanych  
z udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
(6257) 

   1 597 986,00  

 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego (6680) 

 6 826,00    

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

 418 927,00   184 555,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  414 002,00   184 555,00  

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 
wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicy w Łękach 
(0750) 

 24 002,00   24 555,00  

 wpływy z różnych dochodów (0970)  5 000,00    
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 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego (2320) 

 160 000,00   160 000,00  

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

 225 000,00    

 w tym:     

 dochody majątkowe:  4 925,00   -  

 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego (6680) 

 4 925,00    

926 KULTURA FIZYCZNA  266 086,00   193 820,00  

 w tym:     

 dochody bieżące:  259 978,00   193 820,00  

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 
dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych 
(0750) 

 180 820,00   188 820,00  

 wpływy ze zwrotu podatku Vat od poniesionych 
nakładów inwestycyjnych (0970) 

 63 158,00   5 000,00  

 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710) 

 16 000,00    

 dochody majątkowe:  6 108,00    

 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych  
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego (6680) 

 6 108,00    

 OGÓŁEM DOCHODY  182 665 561,31   174 454 828,00  

 w tym:     

 dochody bieżące  173 543 738,31   171 053 459,00  

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

 10 491,00   -  

 dochody majątkowe  9 121 823,00   3 401 369,00  

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

 1 474 133,00   2 579 369,00  
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 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2018 
 

Dział Rozdz. Nazwa - rodzaj wydatku Przewidywane 
wykonanie wg 
planu na dzień 
30.09.2017 r. 

 Plan na rok 2018  

1 2 3 4 5 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  1 046 531,98   660 352,00  

  01010 Infrastruktura wodociągowa  
i sanitacyjna wsi 

 827 108,00   522 812,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  385,00   -  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  385,00   -  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 385,00    

    w tym:     

    b) wydatki majątkowe  826 723,00   522 812,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  826 723,00   522 812,00  

  01030 Izby rolnicze  17 000,00   20 000,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  17 000,00   20 000,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  17 000,00   20 000,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 17 000,00   20 000,00  

  01095 Pozostała działalność  202 423,98   117 540,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  54 423,98   14 000,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  54 423,98   14 000,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 54 423,98   14 000,00  

    b) wydatki majątkowe  148 000,00   103 540,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  148 000,00   103 540,00  

020   LEŚNICTWO  3 330,00   3 390,00  

  02001 Gospodarka leśna  3 330,00   3 390,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  3 330,00   3 390,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  3 330,00   3 390,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 3 162,00   3 170,00  
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    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 168,00   220,00  

400   WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE  
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  
GAZ I WODĘ 

 5 000,00   -  

  40002 Dostarczanie wody  5 000,00   -  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  5 000,00   -  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  5 000,00   -  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 5 000,00    

600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  13 811 417,00   5 301 862,00  

  60004 Lokalny transport zbiorowy  15 000,00   10 000,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  15 000,00   10 000,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  15 000,00   10 000,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 15 000,00   10 000,00  

  60011 Drogi publiczne krajowe  34 000,00   485 000,00  

    w tym:     

    b) wydatki majątkowe  34 000,00   485 000,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  34 000,00   485 000,00  

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie  516,00   516,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  516,00   516,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  516,00   516,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 516,00   516,00  

  60014 Drogi publiczne powiatowe  450 000,00   250 000,00  

    w tym:     

    b) wydatki majątkowe  450 000,00   250 000,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  450 000,00   250 000,00  

  60016 Drogi publiczne gminne  3 509 226,00   2 599 896,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  1 205 234,00   1 814 556,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 205 234,00   1 814 556,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 1 170,00   1 170,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 1 204 064,00   1 813 386,00  

    b) wydatki majątkowe  2 303 992,00   785 340,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  2 303 992,00   785 340,00  

  60017 Drogi wewnętrzne  9 628 175,00   1 842 400,00  
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    w tym:     

    a) wydatki bieżące  269 200,00    

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  269 200,00    

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 269 200,00    

    b) wydatki majątkowe  9 358 975,00   1 842 400,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  9 358 975,00   1 842 400,00  

  60095 Pozostała działalność  174 500,00   114 050,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  8 000,00   108 000,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  8 000,00   108 000,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 8 000,00   108 000,00  

    b) wydatki majątkowe  166 500,00   6 050,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  166 500,00   6 050,00  

    w tym: na programy finasowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3 

 166 500,00    

630   TURYSTYKA  6 900,00   2 900,00  

  63003 Zadania w zakresie upowszechniania 
turystyki 

 1 900,00   1 900,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  1 900,00   1 900,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 900,00   1 900,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 1 900,00   1 900,00  

  63095 Pozostała działalność  5 000,00   1 000,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  1 000,00   1 000,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 000,00   1 000,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 1 000,00   1 000,00  

    b) wydatki majątkowe  4 000,00    

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  4 000,00    

    w tym: na programy finasowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3 

 4 000,00    

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA  2 446 650,00   989 950,00  

  70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

 2 446 650,00   989 950,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  958 150,00   839 950,00  

     w tym:     
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    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  958 150,00   839 950,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 8 700,00   7 950,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 949 450,00   832 000,00  

    b) wydatki majątkowe  1 488 500,00   150 000,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  1 488 500,00   150 000,00  

710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  908 331,00   1 124 151,00  

  71004 Plany zagospodarowania 
przestrzennego 

 404 050,00   652 411,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  404 050,00   652 411,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  404 050,00   652 411,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 26 000,00   21 000,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 378 050,00   631 411,00  

  71012 Zadania z zakresu geodezji  
i kartografii 

 155 500,00   140 500,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  155 500,00   140 500,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  155 500,00   140 500,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych 

 155 500,00   140 500,00  

  71035 Cmentarze  348 781,00   331 240,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  161 781,00   115 740,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  161 781,00   115 740,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 34 740,00   34 740,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 127 041,00   81 000,00  

    b) wydatki majątkowe  187 000,00   215 500,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  187 000,00   215 500,00  

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA  15 057 050,00   13 285 827,00  

  75011 Urzędy wojewódzkie  990 466,00   881 833,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  990 466,00   881 833,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  990 466,00   881 833,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 895 039,00   823 570,00  
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    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 95 427,00   58 263,00  

  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

 363 760,00   393 360,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  363 760,00   343 360,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  53 000,00   34 728,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 53 000,00   34 728,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  310 760,00   308 632,00  

    b) wydatki majątkowe  -   50 000,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne    50 000,00  

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 

 11 179 298,00   9 487 220,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  9 354 832,00   9 028 672,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  9 237 132,00   8 906 872,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 7 581 333,00   7 576 651,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 1 655 799,00   1 330 221,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  117 700,00   121 800,00  

    b) wydatki majątkowe  1 824 466,00   458 548,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  1 824 466,00   458 548,00  

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

 1 824 466,00   458 548,00  

  75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 

 1 280 378,00   711 814,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  1 280 378,00   711 814,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 280 378,00   711 814,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 30 000,00   20 000,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 1 250 378,00   691 814,00  

  75085 Wspólna obsługa jednostek 
samorządu terytorialnego  

 1 164 698,00   1 211 600,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  1 146 918,00   1 211 600,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 144 418,00   1 210 600,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 985 057,00   1 073 900,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 159 361,00   136 700,00  
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    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 500,00   1 000,00  

    b) wydatki majątkowe  17 780,00    

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  17 780,00    

  75095 Pozostała działalność  78 450,00   600 000,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  78 450,00   600 000,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  78 450,00   600 000,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 78 450,00   600 000,00  

751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

 7 700,00   8 300,00  

  75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej kontroli i ochrony prawa 

 7 700,00   8 300,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  7 700,00   8 300,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  7 700,00   8 300,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 3 040,00   3 320,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 4 660,00   4 980,00  

752   OBRONA NARODOWA  1 488,00   350,00  

  75212 Pozostałe wydatki obronne  1 488,00   350,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  1 488,00   350,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  420,00   350,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 420,00   350,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 068,00    

754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 2 755 359,00   1 470 629,00  

  75412 Ochotnicze straże pożarne  1 894 254,00   401 486,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  346 070,00   301 486,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  286 930,00   301 486,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 42 588,00   43 544,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 244 342,00   257 942,00  

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  59 140,00    

    b) wydatki majątkowe  1 548 184,00   100 000,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  1 548 184,00   100 000,00  
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    w tym: na programy finansowane  
z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

 730 684,00   -  

  75414 Obrona cywilna  1 900,00   2 900,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  1 900,00   2 900,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 900,00   2 900,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

   450,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 1 900,00   2 450,00  

  75416 Straż gminna (miejska)  764 743,00   928 743,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  764 743,00   798 743,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  752 443,00   789 243,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 687 000,00   726 000,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 65 443,00   63 243,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  12 300,00   9 500,00  

    b) wydatki majątkowe  -   130 000,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne    130 000,00  

  75421 Zarządzanie kryzysowe  32 123,00   12 000,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  32 123,00   12 000,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  32 123,00   12 000,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 32 123,00   12 000,00  

  75495 Pozostała działalność  62 339,00   125 500,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  41 887,00   32 500,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  41 887,00   32 500,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 41 887,00   32 500,00  

    b) wydatki majątkowe  20 452,00   93 000,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  20 452,00   93 000,00  

757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO  4 999 179,00   5 804 443,00  

  75702 Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 

 4 809 656,00   5 323 447,00  

    w tym:     

    1) wydatki na obsługę długu  4 809 656,00   5 323 447,00  
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  75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń  
i gwarancji udzielonych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu 
terytorialnego 

 189 523,00   480 996,00  

    w tym:     

    1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  189 523,00   480 996,00  

758   RÓŻNE ROZLICZENIA  679 305,00   2 957 000,00  

  75814 Różne rozliczenia finansowe  118 257,00   -  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  118 257,00    

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  118 257,00    

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 118 257,00    

  75818 Rezerwy ogólne i celowe  561 048,00   2 957 000,00  

    w tym:     

     rezerwa ogólna budżetu  65 264,00   200 000,00  

     rezerwa celowa na wydatki oświatowe 
bieżące 

 103 268,00   497 000,00  

     rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń    1 500 000,00  

    rezerwa celowa na wydatki bieżące  
w Sołectwach 

 30 000,00   200 000,00  

     rezerwa celowa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

 639,00   100 000,00  

    rezerwa celowa na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego 

 361 877,00   410 000,00  

    rezerwa celowa na zadania z zakresu 
inicjatywy lokalnej 

   50 000,00  

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE  64 462 129,67   64 750 309,00  

  80101 Szkoły podstawowe  28 232 289,77   33 443 737,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  27 682 783,77   33 373 198,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  26 871 373,14   32 249 878,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 22 392 110,38   28 096 199,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 4 479 262,76   4 153 679,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  634 915,00   912 880,00  

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  176 495,63   210 440,00  

    b) wydatki majątkowe  549 506,00   70 539,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  549 506,00   70 539,00  

  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

 888 614,00   956 955,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  888 614,00   956 955,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  741 274,00   849 670,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 696 759,00   804 651,00  
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    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 44 515,00   45 019,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  31 273,00   33 503,00  

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  116 067,00   73 782,00  

  80104 Przedszkola  15 220 699,70   16 078 785,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  15 045 489,70   16 078 785,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  13 071 150,70   13 629 192,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 10 073 365,70   10 627 136,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 2 997 785,00   3 002 056,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  189 369,00   217 261,00  

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  1 784 970,00   2 232 332,00  

    b) wydatki majątkowe  175 210,00   -  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  175 210,00    

  80110 Gimnazja  13 027 627,81   8 316 424,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  13 027 627,81   8 316 424,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  12 763 955,81   8 170 657,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 11 301 935,00   7 357 204,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 1 462 020,81   813 453,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  263 672,00   145 767,00  

  80113 Dowożenie uczniów do szkół  817 216,00   762 750,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  817 216,00   762 750,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  817 216,00   762 750,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 817 216,00   762 750,00  

  80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 

 402 586,00   417 729,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  402 586,00   417 729,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  398 776,00   413 870,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 61 968,00   64 672,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 336 808,00   349 198,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 810,00   3 859,00  

  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  2 003 646,00   2 083 020,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  2 003 646,00   2 083 020,00  
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     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 986 416,00   2 066 922,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 990 041,00   1 045 599,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 996 375,00   1 021 323,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  17 230,00   16 098,00  

  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 

 586 910,82   286 768,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  586 910,82   286 768,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  420 542,30   229 639,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 391 019,30   200 797,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 29 523,00   28 842,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  6 146,00   3 533,00  

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  160 222,52   53 596,00  

  80150 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w i 
młodzieży w szkołach podstawowych  

 2 604 004,57   1 163 381,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  2 604 004,57   1 163 381,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  2 491 877,01   1 147 588,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 2 373 091,54   1 065 523,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 118 785,47   82 065,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  51 444,00   15 793,00  

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  60 683,56   -  

  80152 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w i 
młodzieży w gimnazjach i klasach 
dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w innych typach szkół, 
liceach ogólnokształcących, 
technikach, branżowych szkołach  
I stopnia i klasach dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach 
artystycznych 

   636 100,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące    636 100,00  

     w tym:     

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 57 – Poz. 1285



    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  -   626 622,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

   599 090,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

   27 532,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych    9 478,00  

  80195 Pozostała działalność   678 535,00   604 660,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  646 892,00   604 660,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  605 492,00   604 660,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 27 360,00   24 000,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 578 132,00   580 660,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  21 400,00   -  

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  20 000,00    

    b) wydatki majątkowe  31 643,00   -  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  31 643,00   -  

851   OCHRONA ZDROWIA  1 054 858,00   947 932,00  

  85111 Szpitale ogólne  120 000,00   -  

    w tym:     

    b) wydatki majątkowe  120 000,00   -  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  120 000,00    

  85149 Programy polityki zdrowotnej   3 000,00   -  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  3 000,00   -  

     w tym:     

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  3 000,00   -  

  85153 Zwalczanie narkomanii  15 000,00   15 000,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  15 000,00   15 000,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  15 000,00   15 000,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 15 000,00   15 000,00  

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  910 840,00   932 932,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  910 840,00   912 932,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  624 878,00   599 687,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 250 381,00   263 667,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 374 497,00   336 020,00  

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  285 962,00   313 245,00  
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    b) wydatki majątkowe  -   20 000,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne    20 000,00  

  85195 Pozostała działalność   6 018,00   -  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  6 018,00    

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  6 018,00    

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 6 018,00    

852   POMOC SPOŁECZNA  4 869 129,50   3 922 830,00  

  85202 Domy pomocy społecznej  1 055 805,00   499 307,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  1 055 805,00   499 307,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 055 805,00   499 307,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 1 055 805,00   499 307,00  

  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

 56 305,00   53 500,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  56 305,00   53 500,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  56 305,00   53 500,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 55 119,00   52 314,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 1 186,00   1 186,00  

  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 

 112 631,00   112 674,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  112 631,00   112 674,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  112 631,00   112 674,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 112 631,00   112 674,00  

  85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc  
w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 399 102,00   236 578,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  399 102,00   236 578,00  

     w tym:     

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  399 102,00   236 578,00  

  85215 Dodatki mieszkaniowe  102 416,43   31 951,00  

    w tym:     
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    a) wydatki bieżące  102 416,43   31 951,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  96,37   38,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 96,37   38,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  102 320,06   31 913,00  

  85216 Zasiłki stałe  671 977,82   530 573,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  671 977,82   530 573,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  2 921,00   -  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 2 921,00    

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  669 056,82   530 573,00  

  85219 Ośrodki pomocy społecznej  1 771 881,25   1 741 268,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  1 771 881,25   1 741 268,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 748 448,54   1 724 511,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 1 471 806,00   1 436 033,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 276 642,54   288 478,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  23 432,71   16 757,00  

  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

 316 600,00   382 542,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  316 600,00   382 542,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  316 600,00   382 542,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 314 200,00   380 142,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 2 400,00   2 400,00  

  85230 Pomoc w zakresie dożywiania  222 411,00   174 437,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  222 411,00   174 437,00  

     w tym:     

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  222 411,00   174 437,00  

  85295 Pozostała działalność  160 000,00   160 000,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  160 000,00   160 000,00  

     w tym:     

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  160 000,00   160 000,00  

854   EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

 901 893,00   908 253,00  

  85401 Świetlice szkolne  746 198,00   837 853,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  746 198,00   837 853,00  

     w tym:     
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    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  734 146,00   826 095,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 690 658,00   783 755,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 43 488,00   42 340,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  12 052,00   11 758,00  

  85415 Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym 

 155 695,00   49 000,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  155 695,00   49 000,00  

     w tym:     

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  155 695,00   49 000,00  

  85416 Pomoc materialna dla uczniów  
o charakterze motywacyjnym 

 -   21 400,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  -   21 400,00  

     w tym:     

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych    21 400,00  

855   RODZINA  46 578 479,16   44 989 798,00  

  85501 Świadczenia wychowawcze  33 047 024,34   30 271 073,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  33 047 024,34   30 271 073,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  530 520,00   558 912,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 439 240,00   488 504,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 91 280,00   70 408,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  32 516 504,34   29 712 161,00  

  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie  
z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenie emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 11 721 316,00   12 731 433,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  11 721 316,00   12 731 433,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 066 509,13   1 241 729,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 942 588,00   1 122 534,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 123 921,13   119 195,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  10 654 806,87   11 489 704,00  

  85503 Karta Dużej rodziny  2 038,72   -  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  2 038,72   -  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  2 038,72   -  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 747,72    
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    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 1 291,00    

  85504 Wspieranie rodziny  335 924,00   362 932,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  335 924,00   362 932,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  334 624,00   361 432,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 115 283,00   171 444,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 219 341,00   189 988,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 300,00   1 500,00  

  85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  1 414 439,00   1 602 610,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  1 414 439,00   1 602 610,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 411 989,00   1 598 510,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 1 099 277,00   1 333 641,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 312 712,00   264 869,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 450,00   4 100,00  

  85595 Pozostała działalność  57 737,10   21 750,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  57 737,10   21 750,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  17 737,10   21 750,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 17 737,10   21 750,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  40 000,00    

900   GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 12 999 686,00   9 986 382,00  

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  4 535 821,00   560 186,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  129 100,00   55 500,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  129 100,00   55 500,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 129 100,00   55 500,00  

    b) wydatki majątkowe  4 406 721,00   504 686,00  

     w tym:     

    1) inwestycje  1 006 721,00   504 686,00  

     w tym:     

    2) zakup i objęcie akcji i udziałów  3 400 000,00    

  90002 Gospodarka odpadami  3 888 768,00   4 694 976,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  3 888 768,00   4 694 976,00  

     w tym:     
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    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  3 888 768,00   4 694 976,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 163 000,00   163 000,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 3 725 768,00   4 531 976,00  

  90003 Oczyszczanie miast i wsi  535 000,00   545 000,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  535 000,00   545 000,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  535 000,00   545 000,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 535 000,00   545 000,00  

  90004 Utrzymanie zieleni w miastach  
i gminach 

 370 000,00   320 000,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  358 900,00   320 000,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  358 900,00   320 000,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 358 900,00   320 000,00  

    b) wydatki majątkowe  11 100,00    

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  11 100,00    

  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego  
i klimatu 

 57 020,00   1 678 345,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  32 020,00   55 000,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  12 020,00   55 000,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 12 020,00   55 000,00  

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

 20 000,00    

    w tym:     

    b) wydatki majątkowe  25 000,00   1 623 345,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  25 000,00   1 623 345,00  

     w tym:     

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

 25 000,00   1 623 345,00  

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  1 419 500,00   1 431 500,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  1 186 500,00   1 138 500,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 186 500,00   1 138 500,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 1 186 500,00   1 138 500,00  
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    b) wydatki majątkowe  233 000,00   293 000,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  233 000,00   293 000,00  

  90095 Pozostała działalność  2 193 577,00   756 375,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  691 980,00   602 640,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  691 980,00   602 640,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 15 100,00   15 100,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 676 880,00   587 540,00  

    b) wydatki majątkowe  1 501 597,00   153 735,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  1 501 597,00   153 735,00  

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

 789 380,00   18 450,00  

921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

 5 610 316,00   12 598 983,00  

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice  
i kluby 

 2 276 656,00   2 083 150,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  2 176 656,00   2 083 150,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  81 156,00   37 250,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 7 784,00   6 600,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 73 372,00   30 650,00  

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  2 095 500,00   2 045 900,00  

    b) wydatki majątkowe  100 000,00   -  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  100 000,00    

  92116 Biblioteki  1 121 756,00   1 157 256,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  1 121 756,00   1 157 256,00  

     w tym:     

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  1 121 756,00   1 157 256,00  

  92118 Muzea  784 544,00   9 138 542,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  479 619,00   463 202,00  

     w tym:     

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  479 619,00   463 202,00  

    b) wydatki majątkowe  304 925,00   8 675 340,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  304 925,00   8 675 340,00  

  92120 Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 

 155 000,00   -  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  155 000,00    
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     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  155 000,00    

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 23 274,00    

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 131 726,00    

  92195 Pozostała działalność  1 272 360,00   220 035,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  1 272 360,00   203 550,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  309 000,00   33 550,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 23 500,00    

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 285 500,00   33 550,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  803 360,00   10 000,00  

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  160 000,00   160 000,00  

    b) wydatki majątkowe    16 485,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne    16 485,00  

926   KULTURA FIZYCZNA  1 073 789,00   1 230 495,00  

  92601 Obiekty sportowe  101 482,00   362 595,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  19 082,00   14 000,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  19 082,00   14 000,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 7 026,00    

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 12 056,00   14 000,00  

    b) wydatki majątkowe  82 400,00   348 595,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  82 400,00   348 595,00  

  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  940 320,00   832 400,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  940 320,00   832 400,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  38 400,00   22 400,00  

     w tym:     

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 38 400,00   22 400,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  80 820,00   10 000,00  

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  821 100,00   800 000,00  

  92695 Pozostała działalność  31 987,00   35 500,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  31 987,00   35 500,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  31 987,00   35 500,00  

     w tym:     
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    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 31 987,00   35 500,00  

    RAZEM WYDATKI   179 278 521,31   170 944 136,00  

    w tym:     

    a) wydatki bieżące  152 797 799,31   151 089 221,00  

     w tym:     

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  92 927 206,80   93 516 040,00  

     w tym:     

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 64 337 513,64   66 550 094,00  

    (1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

 28 589 693,16   26 965 946,00  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  47 346 897,80   44 098 985,00  

    3) wydatki na dotacje na zadania bieżące  7 504 515,71   7 669 753,00  

    4) wydatki na obsługę długu  4 809 656,00   5 323 447,00  

    5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  189 523,00   480 996,00  

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

 20 000,00   -  

     w tym:     

    (6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

 -   -  

    (finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3) 

 -   -  

    b) wydatki majątkowe  25 919 674,00   16 897 915,00  

     w tym:     

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  22 519 674,00   16 897 915,00  

     w tym:     

    w tym: na programy finansowane  

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

 3 540 030,00   2 100 343,00  

     w tym:     

    2) zakup i objęcie akcji i udziałów  3 400 000,00   -  

    c) rezerwy budżetu  561 048,00   2 957 000,00  
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ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  Z BUDŻETU GMINY MYŚLENICE 
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e Rodzaj dotacji  
z budżetu 

plan dla 
jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 

Dz. Rozdz. 

1 2 3 4  5  

754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

   100 000  

  75412 Ochotnicze straże pożarne    100 000  

     dotacje celowe - 
inwestycyjne i na 

zakupy inwestycyjne  

 100 000  

851   OCHRONA ZDROWIA    313 245  

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    313 245  

     dotacje celowe 
(bieżące) na zadania  
z zakresu 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

 313 245  

852   POMOC SPOŁECZNA    160 000  

  85295 Pozostała działalność    160 000  

     dotacje celowe 
(bieżące) na zadania  
z zakresu pomocy 
społecznej zlecane 
innym podmiotom 

 160 000  

900   GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

   1 597 986  

  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego  
i klimatu 

   1 597 986  

     dotacje celowe - 
inwestycyjne i na 
zakupy inwestycyjne  

 1 597 986  

921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

   160 000  

  92195 Pozostała działalność    160 000  

     dotacje celowe na 
pomoc finansową dla 
Stowarzyszeń i klubów 

 160 000  

926   KULTURA FIZYCZNA    800 000  

  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej     800 000  

     dotacje 
celowe(bieżące) na 
wspieranie rozwoju 
kultury fizycznej  
i sportu 

 800 000  

      RAZEM  3 131 231  

         

    OGÓŁEM DOTACJE  3 131 231    
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    z tego:     

    dotacje celowe  3 131 231    

    w tym:     

    dotacje celowe w zakresie wydatków 
bieżących 

 1 433 245    

    dotacje celowe inwestycyjne  1 697 986    

 
 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 
 

1. DOCHODY OGÓŁEM 174 454 828,00 

2. WYDATKI OGÓŁEM 170 944 136,00 

3. WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETU (1-2) 3 510 692,00 

4. FINANSOWANIE (5-6) -3 510 692,00 

5. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 10 841 353,00 

  z tego:   

  kredyt 5 800 000,00 

  wolne środki 3 041 353,00 

  spłaty pożyczek udzielonych 2 000 000,00 

6. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 14 352 045,00 

  z tego:   

  spłata rat kredytów i pożyczek 12 352 045,00 

  udzielenie pożyczek 2 000 000,00 

 

 
 
 
 
 

Budżet zadaniowy 
Gminy Myślenice 

na rok 2018 
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