
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/455/13 

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 2, art. 214, art. 239, art. 258, art. 

264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 

885, poz. 938) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Łask na okres roku kalendarzowego 2014. 

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2014 w kwocie 64.994.854,00 zł, w tym dochody 

majątkowe w kwocie 2.209.000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 62.785.854,00 zł, zgodnie z załączni-

kiem nr 1 do uchwały. 

2. W planie dochodów, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się: 

1) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami w kwocie 6.747.419,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały; 

2) plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorzą-

du terytorialnego w kwocie 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały; 

3) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 410.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2014 w łącznej kwocie 66.277.269,98 zł, w tym wy-

datki majątkowe w kwocie 6.607.481,68 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 59.669.788,30 zł, zgodnie z załącz-

nikiem nr 2 do uchwały. 

2. W planie wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się plan: 

1) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami w kwocie 6.747.419,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały; 

2) plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorzą-

du terytorialnego w kwocie 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały; 

3) plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych w kwocie 397.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 

kwocie 13.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu 

w wysokości 1.282.415,98 zł. 
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2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. 

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wy-

sokości 1.717.584,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 

§ 6. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy planowanych do zrealizowania w roku budżetowym 

oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 

§ 7. Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów pu-

blicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały w łącznej wysokości 4.989.771,00 zł, w tym: 

1) dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 1.664.700,00 zł; 

2) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.582.150,00 zł. 

§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014, zgodnie 

z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

§ 9. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją za-

dań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2.852.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 

do uchwały. 

§ 11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 

12 do uchwały. 

§ 12. Ustala się rezerwy: 

1) ogólną w kwocie 286.164,70 zł; 

2) celowe w kwocie 2.151.000,00 zł, z tego: 

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 151.000,00 zł, 

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.000.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 

§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 

1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na 

finansowanie planowanego deficytu do wysokości 4.500.000,00 zł; 

2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 

1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 1.282.415,98 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowa-

nego deficytu; 

2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 1.717.584,02 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zacią-

gniętych pożyczek i kredytów długoterminowych; 

3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł. 

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łasku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach ban-

kowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Łasku do: 

a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w 

zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

b) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wy-

datków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup, 
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c) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości 

umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty. 

2. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Łasku przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informa-

cją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 

rok. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. 

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

  

  Przewodniczący Rady  

Miejskiej w Łasku 

Robert Bartosik 

 

 

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLVII/455/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁASK NA 2014 ROK 

Lp. Dział Nazwa – Treść (źródło dochodów) Klasyfikacja 

budżetowa 

Kwota 

1 2 3  4 

 1.  600  Transport i łączność   322.000,00 

   w tym dochody bieżące   18.000,00 

 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie poro-

zumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

 600.60004  

§ 2310 

 18.000,00 

 w tym dochody majątkowe   304.000,00 

 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

 600.60016  

§ 6300 

 304.000,00 

 2.  700  Gospodarka mieszkaniowa   1.215.000,00 

   w tym dochody bieżące   310.000,00 

 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  700.70005  

§ 0470 

 185.000,00 

 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-

nych oraz innych umów o podobnym charakterze 

 700.70005 

 § 0750 

 120.000,00 

 - odsetki do nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  700.70005  

§ 0910 

 5.000,00 

 w tym dochody majątkowe   905.000,00 

 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  700.70005  

§ 0760 

 105.000,00 

 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użyt-

kowania wieczystego 

 700.70005  

§ 0770 

 800.000,00 

 3.  750  Administracja publiczna   289.330,00 

   w tym dochody bieżące:   289.330,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

 750.75011  

§ 2010 

 222.798,00 

 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-

nych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń biurowych przy 

 750.75023  

§ 0750 

 8.446,00 
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ul. Warszawskiej) 

 - wpływy z usług (ksero, laminowanie, bindowanie)  750.75023  

§ 0830 

 7.000,00 

 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

 750.75011  

 § 2360 

 46,00 

 - wpływy z różnych dochodów (promocja)  750.75023 

 § 0970 

 18.000,00 

 - wpływy z różnych dochodów (administracja)  750.75075  

§ 0970 

 27.000,00 

 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-

nych za realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-

nych (dotacja z WFOŚiGW) 

 750.75075  

§ 2460 

 6.040,00 

 4.  751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

  4.932,00 

   w tym dochody bieżące   4.932,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

 751.75101  

§ 2010 

 4.932,00 

 5.  754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   2.000,00 

   w tym dochody bieżące   2.000,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

 754.75414  

§ 2010 

 2.000,00 

 6.  756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadają-

cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

  

32.760.869,00 

   w tym dochody bieżące:   

32.760.869,00 

 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  756.75621  

§ 0010 

 

16.945.668,00 

 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  756.75621  

§ 0020 

 380.000,00 

 - podatek od nieruchomości (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)  756.75615   

§ 0310 

 4.864.500,00 

 - podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)  756.75616  

§ 0310 

 4.605.750,00 

 - podatek rolny (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)  756.75615  

§ 0320 

 4.500,00 

 - podatek rolny (od osób fizycznych)  756.75616  

§ 0320 

 380.000,00 

 - podatek leśny (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)  756.75615  

§ 0330 

 30.000,00 

 - podatek leśny (od osób fizycznych)  756.75616  

§ 0330 

 34.000,00 

 - podatek od środków transportowych (od osób prawnych i innych jednostek organiza-

cyjnych) 

 756.75615  

§ 0340 

 197.200,00 

 - podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)  756.75616 

 § 0340 

 444.700,00 

 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podat-

kowej 

 756.75601 

 § 0350 

 60.000,00 

 - podatek od spadków i darowizn  756.75616 

 § 0360 

 90.000,00 

 - podatek od czynności cywilno - prawnych (od osób prawnych i innych jednostek orga-

nizacyjnych) 

 756.75615 

 § 0500 

 11.000,00 

 - podatek od czynności cywilno - prawnych (od osób fizycznych)  756.75616  

§ 0500 

 650.000,00 

 - wpływy z opłaty od posiadania psów  756.75616  

§ 0370 

 15.000,00 

 -wpływy z opłaty targowej  756.75616  

§ 0430 

 170.000,00 
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 - wpływy z opłaty skarbowej  756.75618  

§ 0410 

 420.000,00 

 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 

na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna) 

 756.75618  

§ 0490 

 50.000,00 

 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 

na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) 

 756.75618  

§ 0490 

 30.000,00 

 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 

na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) 

 756.75618  

§ 0490 

 40.000,00 

 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 

na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) 

 756.75618 

 § 0490 

 2.852.000,00 

 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  756.75618  

§ 0460 

 200.000,00 

 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych) 

 756.75615  

§ 0910 

 18.000,00 

 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)  756.75616 

 § 0910 

 40.000,00 

 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (refundacja ulg 

ustawowych w podatkach otrzymana z PFRON) 

 756.75616  

§ 2680 

 228.551,00 

 7.  758  Różne rozliczenia  19.283.978,00 

   w tym dochody bieżące:  19.283.978,00 

 - subwencje ogólne  19.083.978,00 

 w tym:   

 1. część oświatowa  758.75801  

§ 2920 

15.778.621,00 

 2. część wyrównawcza  758.75807  

§ 2920 

2.502.882,00 

 3. część równoważąca  758.75831  

§ 2920 

802.475,00 

 - pozostałe odsetki  758.75814  

§ 0920 

20.000,00 

 - wpływy z różnych dochodów  758.75814  

§ 0970 

180.000,00 

 8.  801  Oświata i wychowanie  2.428.981,00 

   w tym dochody bieżące:  1.428.981,00 

 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-

nych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń w placówkach 

szkolnych) 

 801.80101  

§ 0750 

7.900,00 

 - wpływy z usług w szkołach podstawowych  801.80101  

§ 0830 

4.900,00 

 - pozostałe odsetki  801.80101  

§ 0920 

2.100,00 

 - wpływy z różnych opłat 

 

 801.80101  

§ 0690 

200,00 

 - wpływy z usług (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)  801.80103 

 § 0830 

1.800,00 

 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-

nych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń w gimnazjach) 

 801.80110 

 § 0750 

16.900,00 

 - wpływy z różnych opłat  801.80110 

 § 0690 

400,00 

 - pozostałe odsetki  801.80110 

 § 0920 

900,00 

 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-

nych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń w przedszko-

lach) 

 801.80104 

 § 0750 

2.400,00 

 - wpływy z usług w przedszkolach  801.80104 275.016,00 
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 § 0830 

 - pozostałe odsetki  801.80104  

§ 0920 

1.100,00 

 - wpływy z różnych dochodów  801.80104  

§ 0970 

200,00 

 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-

nych oraz innych umów o podobnym charakterze 

 801.80120  

§ 0750 

800,00 

 - wpływy z różnych opłat  801.80120 

 § 0690 

120,00 

 - wpływy z usług w stołówkach szkolnych  801.80148 

 § 0830 

1.114.245,00 

     w tym dochody majątkowe   1.000.000,00 

     Środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

 

801.80101.6280 

1.000.000,00 

 9.  851  Ochrona zdrowia  410.000,00 

   w tym dochody bieżące  410.000,00 

 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  851.85154  

§ 0480 

410.000,00 

10.  852  Pomoc społeczna  7.773.664,00 

   w tym dochody bieżące:  7.773.664,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

(ośrodki wsparcia) 

 852.85203  

§ 2010 

324.000,00 

 - pozostałe odsetki  852.85203  

§ 0920 

260,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

(świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego) 

 852.85212 

 § 2010 

6.142.911,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

(składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaję-

ciach w centrum integracji społecznej) 

 852.85213  

§ 2010 

42.359,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad-

czenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej) 

 852.85213 

 § 2030 

51.823,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) 

 852.85214  

§ 2030 

88.727,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (zasiłki stałe) 

 852.85216 

 § 2030 

552.739,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (ośrodki pomocy społecznej) 

 852.85219  

§ 2030 

324.000,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

 852.85219  

§ 2010 

8.419,00 

 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych 

ustawami (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej) 

 852.85203 

 § 2360 

578,00 

 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych 

ustawami (dochody uzyskiwane z tytułu wpłat komornika na rzecz funduszu alimentacyj-

nego i zaliczki alimentacyjnej) 

 852.85212  

§ 2360 

 50.000,00 

 - wpływy z usług  852.85228 

 § 0830 

 42.000,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin(dożywianie) 

 852.85295  

§ 2030 

 145.848,00 

11.  853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   74.000,00 
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   w tym dochody bieżące   74.000,00 

 - wpływy z usług (żłobek)  852.85305  

§ 0830 

 74.000,00 

12.  900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   87.000,00 

   w tym dochody bieżące   87.000,00 

 - wpływy z różnych opłat (dochody w ramach ochrony środowiska)  900.90019 

 § 0690 

 80.000,00 

 - wpływy z opłaty produktowej  900.90020   

§ 0400 

 7.000,00 

13.  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   4.000,00 

   w tym dochody bieżące   4.000,00 

 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-

nych oraz innych umów o podobnym charakterze 

 921.92109   

§ 0750 

 2.600,00 

 - wpływy z różnych dochodów  921.92109   

§ 0970 

 1.400,00 

14.  926  Kultura fizyczna i sport   339.100,00 

   w tym dochody bieżące:   339.100,00 

 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-

nych oraz innych umów o podobnym charakterze 

 926.92604 

 § 0750 

 11.200,00 

  - wpływy z usług  926.92604 

 § 0830 

 237.000,00 

  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych  926.92604 

 § 0920 

 900,00 

 - wpływy z różnych dochodów  926.92604  

§ 0970 

 90.000,00 

RAZEM  

w tym:  

- dochody bieżące: 62.785.854,00 zł  

- dochody majątkowe: 905.000,00 zł  

   

64.994.854,00 

62.785.854,00 

2.209.000,00 
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr XLVII/455/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁASK NA ROK 2014 

Dział Rozdział § Nazwa Plan 

Z tego 

Wydatki 

bieżące 

z tego: 

Wydatki 

majątkowe 

z tego: 

inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne 

w tym: 

zakup i objęcie 

akcji i udziałów 

oraz wniesienie 

wkładów do spółek 

prawa handlowego 

wydatki 

jednostek 

budżetowych 

z tego: 

dotacje na 

zadania 

bieżące 

świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych 

wydatki na programy 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 

wypłaty z 

tytułu 

poręczeń i 

gwarancji 

obsługa 

długu 

na programy 

finansowane z 

udziałem środków, 

o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane 

wydatki 

związane z 

realizacją ich 

statutowych 

zadań 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 010      Rolnictwo i łowiectwo  31000 31000 31000 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   1030    Izby rolnicze  8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   1095    Pozostała działalność  23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 600      Transport i łączność  4258274 2374766,06 1106766,06 0 1106766,06 1268000 0 0 0 0 1883507,94 1883507,94 0 0 

   60004    Lokalny transport zbiorowy  1343000 1268000 0 0 0 1268000 0 0 0 0 75000 75000 0 0 

   60014    Drogi publiczne powiatowe  705000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705000 705000 0 0 

   60016    Drogi publiczne gminne  2209274 1105766,06 1105766,06 0 1105766,06 0 0 0 0 0 1103507,94 1103507,94 0 0 

   60095    Pozostała działalność  1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 700      Gospodarka mieszkaniowa  728698,54 728698,54 331998,54 2000 329998,54 396700 0 0 0 0 0 0 0 0 

   70001    Zakłady gospodarki mieszkaniowej  396700 396700 0 0 0 396700 0 0 0 0 0 0 0 0 

   70005   
 Gospodarka gruntami i nieruchomo-

ściami 
 319998,54 319998,54 319998,54 2000 317998,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   70095    Pozostała działalność  12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 750      Administracja publiczna  7684237 7669737 7392977 5957276 1435701 0 276760 0 0 0 14500 14500 0 0 

   75011    Urzędy wojewódzkie  222798 222798 222798 222571 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   75022   
 Rady gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
 208500 208500 3500 0 3500 0 205000 0 0 0 0 0 0 0 

   75023   
 Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 
 6802669 6788169 6769729 5589355 1180374 0 18440 0 0 0 14500 14500 0 0 

   75075   
 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 
 246650 246650 246650 20050 226600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   75095    Pozostała działalność  203620 203620 150300 125300 25000 0 53320 0 0 0 0 0 0 0 

 751     

 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

 4932 4932 4932 0 4932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   75101   
 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
 4932 4932 4932 0 4932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 752      Obrona narodowa  2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   75212    Pozostałe wydatki obronne  2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 754     
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
 198800 198800 158800 41800 117000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 

   75405    Komendy powiatowe Policji  2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   75412    Ochotnicze straże pożarne  194800 194800 154800 41800 113000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 

   75414    Obrona cywilna  2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 757      Obsługa długu publicznego  1066000 1066000 0 0 0 0 0 0 0 1066000 0 0 0 0 

   75702   

 Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

 1066000 1066000 0 0 0 0 0 0 0 1066000 0 0 0 0 

 758      Różne rozliczenia  2732164,7 437164,7 437164,7 0 437164,7 0 0 0 0 0 2295000 2295000 0 0 

   75818    Rezerwy ogólne i celowe  2732164,7 437164,7 437164,7 0 437164,7 0 0 0 0 0 2295000 2295000 0 0 

 801      Oświata i wychowanie  26947713 26067713 24425382 18736740 5688642 1471921 170410 0 0 0 880000 880000 0 0 

   80101    Szkoły podstawowe  11997278 11117278 10067543 8287701 1779842 911595 138140 0 0 0 880000 880000 0 0 

   80103   
 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
 596756 596756 505205 471805 33400 79531 12020 0 0 0 0 0 0 0 

   80104    Przedszkola  4079380 4079380 3590515 2805493 785022 480795 8070 0 0 0 0 0 0 0 

   80110    Gimnazja  6465677 6465677 6457577 5427905 1029672 0 8100 0 0 0 0 0 0 0 

   80113    Dowożenie uczniów do szkół  488287 488287 488287 0 488287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   80120    Licea ogólnokształcące  928100 928100 926500 795200 131300 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 

   80146   
 Dokształcanie i doskonalenie nauczy-

cieli 
 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   80148    Stołówki szkolne i przedszkolne  2289235 2289235 2286755 948636 1338119 0 2480 0 0 0 0 0 0 0 

   80195    Pozostała działalność  3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 851      Ochrona zdrowia  415510 415510 362510 122500 240010 53000 0 0 0 0 0 0 0 0 

   85153    Zwalczanie narkomanii  13000 13000 3000 0 3000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 

   85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi  397000 397000 356000 121000 235000 41000 0 0 0 0 0 0 0 0 

   85195    Pozostała działalność  5510 5510 3510 1500 2010 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 852      Pomoc społeczna  11012086 11012086 2704442 1841400 863042 6000 8301644 0 0 0 0 0 0 0 

   85203    Ośrodki wsparcia  324260 324260 324260 274500 49760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   85206    Wspieranie rodziny  100000 100000 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 

   85212   

 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

 6142911 6142911 337000 278000 59000 0 5805911 0 0 0 0 0 0 0 

   85213   

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej 

 94182 94182 94182 0 94182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   85214   
 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 238727 238727 0 0 0 0 238727 0 0 0 0 0 0 0 

   85215    Dodatki mieszkaniowe  1200000 1200000 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 

   85216    Zasiłki stałe  552739 552739 0 0 0 0 552739 0 0 0 0 0 0 0 

   85219    Ośrodki pomocy społecznej  1082419 1082419 1074000 924000 150000 0 8419 0 0 0 0 0 0 0 

   85228   
 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
 375000 375000 375000 364900 10100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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   85295    Pozostała działalność  901848 901848 500000 0 500000 6000 395848 0 0 0 0 0 0 0 

 853     
 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
 125659 125659 125509 85827 39682 0 150 0 0 0 0 0 0 0 

   85305    Żłobki  125659 125659 125509 85827 39682 0 150 0 0 0 0 0 0 0 

 854      Edukacyjna opieka wychowawcza  856072 856072 797512 758062 39450 0 58560 0 0 0 0 0 0 0 

   85401    Świetlice szkolne  807072 807072 797512 758062 39450 0 9560 0 0 0 0 0 0 0 

   85415    Pomoc materialna dla uczniów  49000 49000 0 0 0 0 49000 0 0 0 0 0 0 0 

 900     
 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 5951272,74 5428000 5428000 2000 5426000 0 0 0 0 0 523272,74 523272,74 170000 0 

   90002    Gospodarka odpadami  2619000 2619000 2619000 0 2619000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   90003    Oczyszczanie miast i wsi  550000 550000 550000 0 550000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   90004   
 Utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach 
 350000 350000 350000 2000 348000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   90015    Oświetlenie ulic, placów i dróg  1213272,74 860000 860000 0 860000 0 0 0 0 0 353272,74 353272,74 0 0 

   90019   

 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   90095    Pozostała działalność  1204000 1034000 1034000 0 1034000 0 0 0 0 0 170000 170000 170000 0 

 921     
 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
 1668251 1657050 67900 2000 65900 1589150 0 0 0 0 11201 11201 0 0 

   92109   
 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 
 776601 765400 66400 2000 64400 699000 0 0 0 0 11201 11201 0 0 

   92116    Biblioteki  883150 883150 0 0 0 883150 0 0 0 0 0 0 0 0 

   92195    Pozostała działalność  8500 8500 1500 0 1500 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 926      Kultura fizyczna  1594400 1594400 1451900 876900 575000 130000 12500 0 0 0 0 0 0 0 

   92604    Instytucje kultury fizycznej  1450400 1450400 1442900 876900 566000 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 

   92605    Zadania w zakresie kultury fizycznej  144000 144000 9000 0 9000 130000 5000 0 0 0 0 0 0 0 

 Wydatki razem: 65277269,98 59669788,3 44828993,3 28426505 16402488,3 4914771 8860024 0 0 1066000 5607481,68 5607481,68 170000 0 
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Załącznik nr 3 

do uchwały nr XLVII/455/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2014 NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI 

Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki 

 1  2  3  4    6 

 750      Administracja publiczna  222.798,00  222.798,00 

   75011    Urzędy wojewódzkie  222.798,00   

   

2010 

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

(związkom gmin) ustawami 

 222.798,00   

 75011    Urzędy wojewódzkie    222.798,00 

     w tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   

222.798,00 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

   222.571,00 

227,00 

 751      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  4.932,00  4.932,00 

   75101    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  4.932,00   

 

2010 

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

(związkom gmin) ustawami 

 4.932,00   

 75101    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa    4.932,00 

     w tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

   

4.932,00 

4.932,00 

 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  2.000,00  2.000,00 

   75414    Obrona cywilna  2.000,00   

   

2010 

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

(związkom gmin) ustawami 

 2.000,00   

 75414    Obrona cywilna    2.000,00 

     w tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   

2.000,00 

2.000,00  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
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 852      Pomoc społeczna 6.517.689,00 6.517.689,00 

   85203    Ośrodki wsparcia  324.000,00   

   

2010 

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

(związkom gmin) ustawami 

 324.000,00   

 85203    Ośrodki wsparcia    324.000,00 

     w tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   

324.000,00 

274.500,00 

49.500,00 
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

 85212    Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz-

nego 

 

6.142.911,00 

  

   

2010 

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

(związkom gmin) ustawami 

 

6.142.911,00 

  

 85212    Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz-

nego 

   

6.142.911,00 

     w tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

   

6.142.911,00 

5.805.911,00 

278.000,00 

59.000,00 

 85213    Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzin-

ne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

 42.359,00   

   

2010 

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

(związkom gmin) ustawami 

 42.359,00   

 85213    Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzin-

ne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

   42.359,00 

     w tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   

42.359,00 

42.359,00  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

 85219    Ośrodki pomocy społecznej  8.419,00   

   

2010 

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

(związkom gmin) ustawami 

 8.419,00   

 85219    Ośrodki pomocy społecznej    8.419,00 

     w tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   

8.419,00 

8.419,00  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 OGÓŁEM 6.747.419,00 6.747.419,00 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 2662



Załącznik nr 4  
do uchwały nr XLVII/455/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2014 NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ  

MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 Dział  Rozdział  §  Nazwa  Dochody  Wydatki 

 1  2  3  4    6 

 600      Transport i łączność  18 000,00  18 000,00 

   60004    Lokalny transport zbiorowy  18 000,00   

   2310  Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  18 000,00   

 60004    Lokalny transport zbiorowy    18 000,00 

     w tym: 

dotacje na zadania bieżące 

   

 18 000,00 

 RAZEM 

w tym: 

- na wydatki bieżące 

- na wydatki inwestycyjne 

 18 000,00 
 

18 000,00 

- 

 18 000,00 
 

18 000,00 

- 
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Załącznik nr 5  
do uchwały nr XLVII/455/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ 

 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2014 ROKU NA REALIZACJĘ  

ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE  

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł Wydatki w zł 

 1.  OCHRONA ZDROWIA  851   410.000,00   

 1.1  Przeciwdziałanie alkoholizmowi   85154 410.000,00   

 1.1.1  dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu     410.000,00   

            

 2.  OCHRONA ZDROWIA  851      410.000,00 

            

 2.1.  Zwalczanie narkomanii (razem)    85153   wydatki bieżące  

jednostek budżetowych 

13.000,00 

 

2.1.1. 

 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 

narkotyków 

        

 

2.1.2. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie przeciwdziałania narkomanii 

        

 

2.1.3. 

 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej 

        

 

2.1.4. 

 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycz-

nych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 

        

 2.2  Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):    85154    wydatki bieżące 

jednostek budżetowych 
397.000,00 

 

2.2.1. 

 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób 

uzależnionych od alkoholu 

       6.000,00 

 

2.2.2. 

 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie 

       357.000,00 

 

2.2.3. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a 

także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

       17.000,00 

 2.2.4  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słu-

żącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

       17.000,00 
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Załącznik nr 6  
do uchwały nr XLVII/455/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŁASK NA ROK 2014 

Dochody 64.994.854,00 Wydatki 66.277.269,98 

Przychody ogółem 3.000.000,00 Rozchody ogółem   

 z tego:    z tego:   

 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredy-

tów na rynku krajowym 

3.000.000,00  992 – Spłata otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów 

 1.717.584,02 

 w tym:   

WFOŚiGW w Łodzi 617.584,02 

 BGK Łódź  300.000,00 

 BS w Bełchatowie  800.000,00 

OGÓŁEM: 67.994.854,00   67.994.854,00 

 

 

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XLVII/455/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

PLANOWANY WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

WRAZ Z NAKŁADAMI INWESTYCYJNYMI NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania 
Planowana kwota 

na 2014 rok 

1 2 3 4 5 

 600  60004  6210 
 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 
 75.000,00 

  

 60014  6300 

 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryto-

rialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

„Przebudowa drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego” 

 705.000,00 

 60016  6050  Budowa drogi w Orchowie  1.010.000,00 

 60016  6050  Budowa drogi w Woli Łaskiej (od ul. Batorego za Jednostką Wojskową)  15.000,00 

 60016  6050  Budowa drogi gminnej Mauryca – Teodory  6.738,00 

 60016  6050 
 Przebudowa drogi dojazdowej, wewnętrznej (ul. Osiedlowa) w miejscowości Wiewiór-

czyn 
 31.769,94 

 60016  6050  Budowa drogi w Kolonii Bilew  40.000,00 

 Dział 600  1.883.507,94 

 750  75023  6060  Zakup oprogramowania – zarządzanie oświatą  14.500,00 

 Dział 750  14.500,00 

 758  75818  6800  Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  2.151.000,00 

 Dział 758  2.151.000,00 

 801  80101  6050  Termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łasku  2.125.000,00 

   80101  6050  Wymiana pieca w Szkole Podstawowej w Bałuczu  50.000,00 

 Dział 801  2.175.000,00 

   90015  6050  Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łask  353.272,74 

  
 90095  6059 

 Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz 

wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej 
 170.000,00 
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 Dział 900  523.272,74 

 921  92109  6050 
 Przebudowa instalacji wod.-kan. i zbiornika bezodpływowego w budynku świetlicy 

wiejskiej we Wrzeszczewicach 
 11.200,94 

 Dział 921  11.200,94 

 OGÓŁEM  6.607.481,68 
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Załącznik nr 8  
do uchwały nr XLVII/455/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁASK NA 2014 ROK 

Dział Rozdział Zakres 

Ogółem Razem 
Dotacje dla jednostek sektora finansów 

publicznych 
Razem 

Dotacje dla jednostek spoza 

sektora finansów publicznych 

(5+9) (6+7+8) dotacje 

celowe 

dotacje dotacje (10+11) dotacje  

celowe 

dotacje  

podmiotowe   przedmiotowe podmiotowe  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

 600  60004  Dotacja dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku  1 343 000,00  1 343 000,00  75 000,00  1 268 000,00         

 700  70001  Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku  396 700,00  396 700,00    396 700,00         

 801  80101  Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  911 595,00          911 595,00    911 595,00 

 801  80103  Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  79 531,00          79 531,00    79 531,00 

 801  80104  Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  417 006,00          417 006,00    417 006,00 

 801  80104  Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji 

udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepu-

blicznych będących mieszkańcami Gminy Łask 

 63 789,00  63 789,00  63 789,00           

 851  85153  Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja 

dla stowarzyszeń) 
 10 000,00          10 000,00  10 000,00   

 851  85154  Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja 

dla stowarzyszeń) 
 29 000,00          29 000,00  29 000,00   

 851  85154  Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom   12 000,00  12 000,00  12 000,00           

 851  85195  Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom   2 000,00          2 000,00  2 000,00   

 852  85295  Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja 

dla stowarzyszeń) 
 6 000,00          6 000,00  6 000,00   

 921  92109  Dotacja dla Łaskiego Domu Kultury  699 000,00  699 000,00      699 000,00       

 921  92116  Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łasku  883 150,00  883 150,00      883 150,00       

 921  92195  Dotacje na zadania JST zlecone innym jednostkom (dotacja 

dla stowarzyszeń) 
 7 000,00          7 000,00  7 000,00   

 926  92605  Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja 

dla stowarzyszeń) 
 130 000,00          130 000,00  130 000,00   

 Ogółem:  4 989 771,00  3 397 639,00 150 789,00  1 664 700,00 1 582 150,00 1 592 132,00  184 000,00  1 408 132,00 
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Załącznik nr 9  
do uchwały nr XLVII/455/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014 

Dział 

Rozdział 
Wyszczególnienie 

Przychody 

ogółem 

z tego: 
Stan środków obroto-

wych na początek roku 

Koszty i inne 

obciążenia 

w tym 
Stan środków obroto-

wych na koniec roku przychody 

własne 
dotacje 

wynagrodzenia i 

pochodne 
pozostałe 

wpłaty do 

budżetu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 600 

60004 

Transport i łączność 

Zakład Komunikacji 

Miejskiej 

 3.082.000,00  1.814.000,00 1.268.000,00  -616.860,06  3.082.000,00  1.817.000,00 1.265.000,00  0,00  -616.860,06 

 700 

70001 

Gospodarka mieszka-

niowa 

Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej 

 2.468.300,00  2.071.000,00  396.700,00  0,00  2.468.300,00  696.500,00 1.771.800,00  0,00  0,00 

   OGÓŁEM:  5.550.300,00  3.885.000,00 1.664.700,00  -616.860,06  5.550.300,00  2.513.500,00 3.036.800,00  0, 00  -616.860,06 
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Załącznik nr 10  
do uchwały nr XLVII/455/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ 

Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział 
Plan 

Dochody Wydatki 

1.  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposia-

dających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem 

 756    

200.000,00 

  

1.1.  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw 

   75618  

200.000,00 

  

1.1.1  Dochody bieżące: 

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

     

200.000,00 

  

2.  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  900    87.000,00   

2.1.  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 

   90019     

2.1.1  Dochody bieżące: 

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 

     80.000,00   

2.2.  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych    90020     

2.2.1  Dochody bieżące: 

§ 0400 - Opłata produktowa 

     7.000,00   

3.  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  900     287.000,00 

3.1.  Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi    90004   272.000,00 

3.1.1 

 

 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie tere-

nów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym: bieżące utrzymanie zieleni 

       

272.000,00 

3.2  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 

   90019    15.000,00 

3.2.1  Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrówno-

ważonego rozwoju 

       15.000,00 

 

 

 

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XLVII/455/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

PLAN DOCHODÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI 

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2014 ROK 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan 

Dochody Wydatki 

 DOCHODY 

 756      Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek niepo-

siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 

2.852.000,00 

  

   75618    Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialne-

go na podstawie ustaw 

 

2.852.000,00 

  

   

0490 

 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawi odrębnych ustaw 

 

2.852.000,00 

  

 Razem dochody 2.852.000,00   

 WYDATKI 

 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   2.619.000,00 
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   90002    1.Gospodarka odpadami   2.619.000,00 

     1.1.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   2.619.000,00 

 750      Administracja publiczna    233.000,00 

   75023    1.Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    233.000,00 

     1.1.Wydatki na wynagrodzenia i pochodne    230.000,00 

   1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych    3.000,00 

 Razem wydatki   2.852.000,00 

 

 

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XLVII/455/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŁASK NA 2014 ROK 

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Razem: 361.412,70 zł, z czego:  

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 361.412,70 

zł. 

Lp. Sołectwo Dział Rozdział Nazwa – Treść Kwota zł 

 1     2   3   4   5  

 1.  Aleksandrówek  600     Transport i łączność  7.180,09 

   60016   Drogi publiczne gminne   7.180,09 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   7.180,09 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   7.180,09 

 2.  Anielin   600    Transport i łączność 9.897,48 

   60016   Drogi publiczne gminne   9.897,48 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   9.897,48 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   9.897,48 

 3.  Bałucz  600     Transport i łączność  12.000,00 

   60016   Drogi publiczne gminne   12.000,00 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   12.000,00 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   12.000,00 

 700    Gospodarka mieszkaniowa  1.321,83 

   70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  1.321,83 

   w tym:   

 wydatki bieżące jednostek budżetowych  1.321,83 

 - Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Bałuczu  1.321,83 

 4.   Borszewice  

  

600     Transport i łączność   13.000,00 

   60016   Drogi publiczne gminne   13.000,00 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   13.000,00 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   13.000,00 

 700    Gospodarka mieszkaniowa  410,20 

   70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  410,20 

   w tym:   

 wydatki bieżące jednostek budżetowych  410,20 
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 - Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Bałuczu  410,20 

 5.   Budy Stryjewskie  

  

600     Transport i łączność  6.780,09 

   60016   Drogi publiczne gminne   6.780,09 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   6.780,09 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   6.780,09 

 700    Gospodarka mieszkaniowa  400,00 

   70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  400,00 

   w tym:   

 wydatki bieżące jednostek budżetowych  400,00 

 - Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Bałuczu  400,00 

 6.   Gorczyn  

  

600     Transport i łączność  13.807,87 

   60016   Drogi publiczne gminne   13.807,87 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   13.807,87 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   13.807,87 

 7.   Karszew  921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  7.599,85 

   92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   7.599,85 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   7.599,85 

 - Remont świetlicy wiejskiej w Karszewie  7.599,85 

 8.   Kopyść   600    Transport i łączność 10.000,00 

   60016  Drogi publiczne gminne  10.000,00 

   w tym:   

 wydatki bieżące jednostek budżetowych  10.000,00 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   10.000,00 

 921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   1.709,07 

   92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   1.709,07 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   1.709,07 

 - Wykonanie zabezpieczenia placu zabaw przy Domu Ludowym w Kopy-

ści 

 1.709,07 

 9.   Krzucz  600     Transport i łączność  6.738,24 

   60016   Drogi publiczne gminne   6.738,24 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   6.738,24 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   6.738,24 

 

10.  

 Łopatki  

  

600    Transport i łączność 18.668,24 

  

  

 60016  Drogi publiczne i gminne  18.668,24 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   18.668,24 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   18.668,24 

 

11.  

 Mauryca  600     Transport i łączność  6.738,24 

   60016   Drogi publiczne gminne   6.738,24 

   w tym:    

 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   6.738,24 

 - Budowa drogi gminnej Mauryca - Teodory (opracowanie dokumenta-

cji) 

 6.738,24 

 

12.  

 Okup Mały  600     Transport i łączność  18.204,30 

   60016   Drogi publiczne gminne   18.204,30 

   w tym:    
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 wydatki bieżące jednostek budżetowych   18.204,30 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   18.204,30 

 

13.  

 Okup Wielki  600     Transport i łączność  12.946,26 

   60016   Drogi publiczne gminne   12.946,26 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   12.946,26 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   12.946,26 

 

14.  

 Orchów   600    Transport i łączność 21.230,98 

   60016  Drogi publiczne gminne  21.230,98 

   w tym:    

 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   21.230,98 

 - Budowa drogi w Orchowie  21.230,98 

 

15.  

 Ostrów  600     Transport i łączność  19.706,59 

   60016   Drogi publiczne gminne   19.706,59 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   19.706,59 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   19.706,59 

 

16.  

 Rembów  600     Transport i łączność  5.589,43 

   60016   Drogi publiczne gminne   5.589,43 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   5.589,43 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   5.589,43 

 

17.  

 Remiszew   921     Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego  6.738,24 

   92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   6.738,24 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   6.738,24 

 - Remont świetlicy wiejskiej w Remiszewie   6.738,24 

 

18.  

 Rokitnica  600     Transport i łączność  10.427,70 

   60016  

 

 Drogi publiczne gminne   10.427,70 

 w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   10.427,70 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   10.427,70 

 

19.  

 Sięganów  600     Transport i łączność  8.000,00 

   60016   Drogi publiczne gminne   8.000,00 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   8.000,00 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   8.000,00 

 921     Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego   2.383,52 

   92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   2.383,52 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   2.383,52 

 - Remont świetlicy wiejskiej w Sięganowie   2.383,52 

 

20.  

 Stryje Księże  600     Transport i łączność  8.000,00 

   60016   Drogi publiczne gminne   8.000,00 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   8.000,00 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   8.000,00 

 700    Gospodarka mieszkaniowa  792,85 

   70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  792,85 

   w tym:   

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   792,85 
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 - Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Bałuczu  792,85 

 

21.  

 Stryje Paskowe  600     Transport i łączność  7.055,67 

   60016   Drogi publiczne gminne   7.055,67 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   7.055,67 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg  7.055,67 

 700    Gospodarka mieszkaniowa  500,00 

       70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  500,00 

   w tym:   

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   500,00 

 - Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Bałuczu  500,00 

 

22.  

 Teodory  700     Gospodarka mieszkaniowa  15.398,54 

   70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami   15.398,54 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   15.398,54 

 - Remont szkoły niepublicznej w Teodorach   15.398,54 

 

23.  

 Wiewiórczyn  600     Transport i łączność  20.325,19 

   60016   Drogi publiczne gminne   20.325,19 

   w tym:    

 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   20.325,19 

 - Przebudowa drogi dojazdowej, wewnętrznej (ul. Osiedlowa) w miejsco-

wości Wiewiórczyn 

 20.325,19 

 

24.  

 Wola Bałucka   600    Transport i łączność 7.500,00 

   60016   Drogi publiczne gminne  7.500,00 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   7.500,00 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   7.500,00 

 700    Gospodarka mieszkaniowa  873,09 

   70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  873,09 

   w tym:   

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   873,09 

 - Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Bałuczu  873,09 

 

25.  

 Wola Łaska  600     Transport i łączność   14.912,50 

   60016  Drogi publiczne gminne  14.912,50 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   14.912,50 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg  14.912,50 

 

26.  

 Wola Stryjewska   700    Gospodarka mieszkaniowa 599,85 

   70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  599,85 

   w tym:   

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   599,85 

 - Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Bałuczu  599,85 

 900    Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska   7.000,00 

   90095   Pozostała działalność   7.000,00 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych  7.000,00 

 - Oczyszczenie stawu w Woli Stryjewskiej   7.000,00 

 

27.  

 Wronowice  600     Transport i łączność  22.092,60 

   60016   Drogi gminne   22.092,60 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych  22.092,60 
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 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   22.092,60 

 

28.  

 Wrzeszczewice 

Nowe  

 900 
  

  

   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  5.655,70 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  5.655,70 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   5.655,70 

 - Montaż opraw oświetleniowych wzdłuż drogi we Wrzeszczewicach 

Nowych 

 5.655,70 

 

29.  

 Wrzeszczewice  921    Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego 11.200,94 

   92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  11.200,94 

   w tym:    

 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   11.200,94 

 - Przebudowa instalacji wod.-kan. i zbiornika bezodpływowego w budyn-

ku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach 

 11.200,94 

 

30.  

 Wydrzyn  600     Transport i łączność  11.709,07 

   60016   Drogi publiczne gminne   11.709,07 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   11.709,07 

 - Konserwacja rowów przydrożnych  11.709,07 

 

31.  

 Zielęcice  600    Transport i łączność 6.318,48 

   60016  drogi publiczne gminne  6.318,48 

   w tym:    

 wydatki bieżące jednostek budżetowych   6.318,48 

 - Zakup tłucznia na utwardzenie dróg   6.318,48 

   RAZEM:  

w tym na wydatki bieżące  

w tym na wydatki majątkowe  

361.412,70 

301.917,35 

59.495,35 

 

 

Załącznik nr 13  
do uchwały nr XLVII/455/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU GMINY ŁASK NA 2014 ROK 

1. Rezerwa ogólna  - 286.164,70 zł: 

- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 286.164,70 zł. 

2. Rezerwy celowe - 2.151.000,00 zł: 

a) w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 151.000,00 zł: 

- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 151.000,00 zł, 

b) na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy - 2.000.000,00 zł: 

- w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.000.000,00 zł. 
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Załącznik nr 14  
do uchwały nr XLVII/455/13 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

INFORMACJA O UDZIAŁACH GMINY ŁASK W SPÓŁKACH 

Spółki Skarbu Gminy (100%): 

1. Spółka MPW i K Sp. z o.o. w Łasku (28414 udziałów po 500 zł każdy) - 14.207.000,- zł. 

2. Spółka PEC sp. z. o. o. w Łasku (4503 udziały po 500 zł każdy) - 2.251.500,- zł. 

Spółki z o.o.: 

1. Spółka Lotnisko-Łask (40 udziałów po 500 zł każdy) - 20.000,- zł. 

2. Spółka Warta (1 udział po 1000,- zł) - 1.000,- zł. 

 

 

UZASADNIENIA I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU GMINY ŁASK NA 2014 ROK 

GMINA ŁASK W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 
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Ogólna charakterystyka Gminy Łask 

Gmina Łask jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie łódzkim. Jej obszar wynosi 146,9 km2. 

Miasto Łask zamieszkuje 18 tys. osób, liczba ludności wiejskiej to ponad 10 tys. Gmina podzielona jest admi-

nistracyjnie na 31 sołectw (Aleksandrówek, Anielin, Bałucz, Borszewice, Budy Stryjewskie, Gorczyn, Kar-

szew, Kopyść, Krzucz, Łopatki, Mauryca, Okup Mały, Okup Wielki, Orchów, Ostrów, Rembów, Remiszew, 

Rokitnica, Sięganów, Stryje Księże, Stryje Paskowe, Teodory, Wiewiórczyn, Wola Bałucka, Wola Łaska, Wola 

Stryjewska, Wronowice, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wydrzyn, Zielęcice), w których znajduje się 

48 miejscowości. Kolumna jest dzielnicą Łasku. 

Życie kulturalne mieszkańców Łasku opiera się głównie na działalności Łaskiego Domu Kultury wraz z filią 

w Kolumnie, Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego, w której mieści się izba muzealna, ale także 

Garnizonowego Klubu Oficerskiego. Zaplecze sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców stanowią Centrum 

Sportu i Rekreacji wraz z Pływalnią Krytą, oraz kąpielisko miejskie. Na terenie Łasku działają 2 obiekty zreali-

zowane w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Pierwszy z nich został otwarty w końcu 2008 roku w 

pobliżu pływalni miejskiej. Drugi ze wspomnianych obiektów powstał pod koniec 2011 roku w dzielnicy Ko-

lumna. Na terenie gminy działa około 50 organizacji pozarządowych o charakterze sportowym, kulturalnym 

oraz ochotnicze straże pożarne. 

W skład infrastruktury edukacyjnej funkcjonującej na obszarze Gminy Łask wchodzi 5 przedszkoli, 9 szkół 

podstawowych, w tym 3 szkoły niepubliczne, 3 gimnazja, 2 licea ogólnokształcące, 2 zespoły szkół ponadgim-

nazjalnych oraz zespół szkół ogrodniczych. 

W Gminie Łask dominującą rolę odgrywa przemysł odzieżowy oraz stolarki budowlanej. Największe zakła-

dy to Firma „KASTOR” S.A., Studio Mody Teresy Kopias i TDS. Stolarkę budowlaną produkuje Firma 

„Ł&K” „Petecki”, Przedsiębiorstwo „Magnus” oraz Lupol Sp. z o.o. Liderem branży spożywczej jest Okręgo-

wa Spółdzielnia Mleczarska, która wytwarza szereg produktów mleczarskich oraz ciągle rozwija i udoskonala 

swój zakład. W 2013 roku OSM obchodziła 70 -lecie swojego istnienia, a browarowi Koreb udało się ugrunto-

wać mocną pozycję na rynku małych i średnich producentów piwa. 

W ostatnich latach na terenie Gminy Łask powstało kilka nowoczesnych obiektów usługowych do których 

należą: Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Dzikie Wino” oraz Centrum Rehabilitacji „Columna Medi-

ca”. 

Obecnie, Łask najbardziej wyróżnia stacjonująca w mieście i Gminie Buczek 32. Baza Lotnictwa Taktycz-

nego będąca elementem struktur Paktu Północno-Atlantyckiego w której stacjonują samoloty F-16. 

Na dalszy rozwój Łasku ogromny wpływ ma rozbudowa szlaków komunikacyjnych, w szczególności budo-

wa drogi ekspresowej S-8, która ma odciążyć centrum miasta od ruchu tranzytowego. 

Głównym zabytkiem miasta jest późnogotycki kościół kolegiacki pw. Nawiedzenia NMP i św. Michała. 

Świątynia została wzniesiona w 1517-1523 r. w stylu późnego gotyku. Fundatorem budowli był Jan Łaski 

Prymas Polski. W roku 2005 kościół został podniesiony do rangi kolegiaty. Obecnie dobiega do końca general-

ny remont świątyni. 

Kolejnym zabytkiem wartym uwagi na terenie miasta jest kościół pw. Świętego Ducha, który powstał w 

1666 roku. Jest to świątynia trójnawowa z prostokątnym prezbiterium, orientowana na zachód, o konstrukcji 

zrębowej z bali modrzewiowych, z dachem krytym gontem. Obecnie kościół po niedawnym remoncie pełni 

funkcję kościoła garnizonowego. 

W Ostrowie znajduje się neobarokowy dwór. Budynek jest położony na wschód od miasta, w otoczeniu par-

ku. Dwór szlachecki został wybudowany w 1918 r. przez właściciela „dóbr łaskich” - Janusza Szweycera. 

Obecnie trwa remont zabytku. 

Oprócz powyższych zabytków należy wymienić także eklektyczny magistrat w Łasku z 1909 roku, klasycy-

styczny budynek banku na Pl. Piłsudskiego, charakterystyczne wille letniskowe z lat 20 i 30 XX wieku w Ko-

lumnie. 

Największą atrakcją przyrodniczą i turystyczną Gminy Łask jest dolina rzeki Grabi. Rzeka przepływa przez 

Gminę zataczając łuk, który dzieli ją na część południową i północną. Liczne starorzecza, meandry, małe 

zbiorniki wodne oraz lasy łęgowe nadają Grabi szczególny wygląd i charakter. Walory krajobrazowe, czystość 

wody, rozległe łąki i suche lasy na wysoczyźnie, które znajdują się w sąsiedztwie doliny Grabi, stanowią o 
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dużej atrakcyjności wypoczynkowej i rekreacyjnej tego regionu. Z tego też względu Gmina Łask odwiedzana 

jest od wielu lat przez mieszkańców regionu. 

Tabela nr 1 

Powierzchnia 

 Wyszczególnienie  Powierzchnia w km2  % stosunku do powierzchni Polski 

 1  2  3 

Polska 

 

woj. łódzkie 

Powiat Łaski 

Gmina Łask 

Gmina Łask w stos. do pow. wojew. 

Gmina Łask w stos. do pow. powiatu 

312 682 

 

18 219 

617,7 

146,9 

 

 

100 

 

5,83 

0,20 

0,05 

0,81 

23,78 

 

Wykres nr 1 

 

Tabela nr 2 

Ludność wg stanu na 30.06.2013 r. 

 Wyszczególnienie  Ludność ogółem  Mężczyźni  Kobiety 

 1  2  3  4 

 Cała gmina Łask i miasto Łask  28079  13474  14605 

 Gmina Łask  10161  5025  5136 

 Miasto Łask  17918  8449  9469 

 

Tabela nr 3 

Ludność gminy Łask w podziale na sołectwa wg stanu na 30.06.2013 r. 

 Wyszczególnienie  Ludność ogółem  Mężczyźni  Kobiety 

 1  2  3  4 

 Aleksandrówek  125  69  56 

 Anielin  248  129  119 
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 Bałucz: 

- Bałucz 

- Kolonia Bałucz 

- Wincentów 

- Ulejów 

- Młynisko 

 

91 

140 

50 

33 

89 

 

47 

73 

23 

14 

44 

 

44 

67 

27 

19 

45 

 Borszewice: 

-Borszewice Cmentarne 

-Borszewice Kościelne 

- Borszewice Kolejowe 

 

136 

223 

48 

 

67 

100 

24 

 

69 

123 

24 

 Budy Stryjewskie  125  64  61 

 Gorczyn  425  205  220 

 Karszew  144  70  74 

 Kopyść: 

-Kopyść 

-Mikołajówek 

 

275 

55 

 

130 

24 

 

145 

31 

 Krzucz  105  53  52 

 Łopatki: 

- Łopatki 

- Łopatki-Cegielnia 

- Podłaszcze 

 

434 

97 

114 

 

213 

49 

53 

 

221 

48 

61 

 Mauryca  105  52  53 

 Okup Mały  624  299  325 

 Okup Wielki: 

- Okup Wielki 

- Grabina 

- Kolonia Bilew 

 

231 

62 

91 

 

110 

32 

44 

 

121 

30 

49 

 Orchów: 

- Orchów 

- Orchów-Wesółka 

 

746 

15 

 

374 

10 

 

372 

5 

 Ostrów: 

- Ostrów 

- Ostrów-Osiedle 

 

410 

284 

 

202 

146 

 

208 

138 

 Rembów  53  27  26 

 Remiszew  105  52  53 

 Rokitnica  272  138  134 

 Sięganów  269  145  124 

 Stryje Księże: 

- Stryje Księże 

- Jabłonki 

 

145 

53 

 

72 

23 

 

73 

30 

 Stryje Paskowe  142  76  66 

 Teodory: 

- Teodory 

- Teodory-Osiedle 

 

438 

59 

 

209 

31 

 

229 

28 

 Wiewiórczyn  720  348  372 

 Wola Bałucka  179  83  96 

 Wola Łask  475  237  238 

 Wola Stryjewska  144  72  72 

 Wronowice  801  401  400 

 Wrzeszczewice: 

-Wrzeszczewice 

- Wrzeszczewice-Skrejnia 

- Wrzeszczewice-Tomaszew 

 

142 

127 

38 

 

61 

66 

19 

 

81 

61 

19 

 Wrzeszczewice Nowe 56 27 29 

 Wydrzyn  330  166  164 

 Zielęcice  86  52  34 
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DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK 

Lp. Treść Projekt na 2014 rok 

 1.  Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw  11 371 650,00 

   podatek rolny  384 500,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego   384 500,00 

   Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków 

jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania 

podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 

1) jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi 

liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 

q żyta; 

2) dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów 

fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta. 

  

   podatek od nieruchomości  9 470 250,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego   9 470 250,00 

   Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z 

podatków lokalnych. Rada Miejska określa wysokość stawek tego podatku w formie uchwały.  

Przedmiotami opodatkowania ww. podatkiem są budynki, budowle i grunty związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym, budynki związane z prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, budynki mieszkalne i budynki pozostałe oraz grunty pozosta-

łe.  

  

   podatek od środków transportowych  641 900,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego   641 900,00 

   W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są: 

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, 

- ciągniki siodłowe i balastowe, 

- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), 

- autobusy. 

Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. 

  

   podatek od spadków i darowizn  90 000,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego   90 000,00 

   Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany jest za pośrednictwem Urzę-

dów Skarbowych. 

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia 

pokrewieństwa nabywców. 

Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. 

  

   podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych  60 000,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego   60 000,00 

   Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub 

wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów 

Skarbowych. 

  

   podatek leśny  64 000,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego   64 000,00 

   Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i 

budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż 

działalność leśna. 

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organiza-

cyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użyt-

kownikami wieczystymi a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. 

Stawka podatku od 1 ha fiz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczo-

ną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, a dla lasów ochronnych i lasów 

wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa. 

  

   podatek od czynności cywilnoprawnych  661 000,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego   661 000,00 
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   Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których 

przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. 

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: 

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, 

- umowy pożyczki, 

- umowy poręczenia, 

- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowią-

zań darczyńcy, 

- umowy dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, 

- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, 

- umowy majątkowe małżeńskie, 

- ustanowienie hipoteki, 

- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, 

- umowy depozytu nieprawidłowego, 

- umowy spółki (akty założycielskie). 

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, 

podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. 

  

 2.  Wpływy z opłat i inne wpływy  4 503 271,00 

   opłata skarbowa  420 000,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego   420 000,00 

   Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: 

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, 

- wydanie zaświadczenia na wniosek, 

- wydanie zezwolenia na wniosek. 

Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy 

składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. 

W świetle przepisów przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Opłacie skarbowej nie 

podlega dokonanie czynności urzędowej tj. wydanie zaświadczeń lub zezwoleń, jeśli na podstawie odręb-

nych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.  

  

   opłata targowa   170 000,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego   170 000,00 

   Opłata targowa realizowana jest z targowisk: przy ul. Batorego, ul. Jana Pawła II - „Witaminka”, Pl. Sza-

rych Szeregów, przy ul. Szerokiej i innych miejscach gdzie prowadzona jest sprzedaż. Opłacie targowej nie 

podlega sprzedaż dokonywana w budynkach. 

  

   opłata za posiadanie psa  15 000,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego   15 000,00 

   opłata eksploatacyjna  200 000,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego   200 000,00 

   Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpa-

dów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin a wymierza ją organ koncesyjny. Wyso-

kość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na 

jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla 

środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód 

gminy. 

  

   opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  410 000,00 

   Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  410 000,00 

   Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. z późn. zm. o wychowaniu w trzeźwości i prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem pro-

blemów alkoholowych gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

wych. 

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem 

zezwolenia w wysokości: 

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu, 

- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych w roku poprzed-

nim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 

W punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 

przekroczyła : 

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 

18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów, 

- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 
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2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów. 

Przedsiębiorcy, którym roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie 

przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty w wysokości : 

- 525 zł za zezwolenie typu „A”, 

- 525 zł za zezwolenie typu „B”, 

- 2.100 zł za zezwolenie typu „C”. 

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do 

okresu ważności zezwolenia. Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 

31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. 

   opłata produktowa  7 000,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego   7 000,00 

   Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w 

tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-

kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń 

chłodniczych i klimatyzacyjnych. 

Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, z 

aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opako-

wań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

Środki powyższe przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przeka-

zanych do odzysku i recyklingu. 

  

   Wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych  40 000,00 

   Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego   40 000,00 

   Zaplanowane w 2014 roku dochody obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych pod robo-

ty, działalność handlową i reklamową a także za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej, działal-

ność handlową i reklamową w pasach dróg oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności. 

  

   Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej  2 852 000,00 

   Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego   2 852 000,00 

   z tytułu opłat adiacenckich  30 000,00 

   Wydział Gospodarki Nieruchomościami  30 000,00 

   Planuje się osiągnięcie dochodu z: 

1) opłat rat adiacenckich ustalonych decyzjami Burmistrza w latach ubiegłych; 

2) opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w latach poprzednich, w stosunku do których strony 

postępowania skierowały środki zaskarżenia (w przypadku pozytywnych dla Gminy rozstrzygnięć organów 

wyższych instancji); 

3) opłat adiacenckich ustalonych decyzjami w 2013 r. i w 2014 r. 

  

   z tytułu opłat planistycznych  50 000,00 

   Wydział Urbanistyki i Planowania Przestrzennego  50 000,00 

   Zgodnie z art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 1, 4, 5, 6, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym opłatę planistyczną ustala się jeżeli, w związku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel albo użytkownik wieczy-

sty sprzedaje tę nieruchomość. Burmistrz Łasku pobiera jednorazową opłatę, ustaloną w tym planie, 

określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. 

Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu 

wartości nieruchomości. 

 W budżecie na rok 2014 zaplanowano dochód z tytułu opłaty planistycznej 50.000 zł (wynika to ze 

sprzedanych działek w 2013 roku objętych planami zagospodarowania przestrzennego). 

  

   wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  228 551,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego  228 551,00 

   Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od 

nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane są gminom 

środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilita-

cji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-

wodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.) oraz 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegó-

łowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Fundu-

szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616). 

  

   wpływy z innych opłat  80 720,00 

   Placówki oświatowe  720,00 

   Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego  80 000,00 

 3.  Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek orga-  1 765 961,00 
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nizacyjnych 

   Dochody MGOPS  42 000,00 

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  42 000,00 

   Dochody stanowią odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% 

renty lub emerytury. 

Planując wysokość dochodów na 2014 rok wzięto pod uwagę fakt, że znaczną grupę stanowią podopieczni 

z minimalnymi dochodami (podopieczni pomocy społecznej pobierający rentę socjalną). 

  

   Dochody Placówek oświatowych  355 716,00 

   Placówki oświatowe  355 716,00 

   Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług w placówkach oświatowych   

   Dochody stołówek szkolnych i przedszkolnych   1 114 245,00 

   Placówki oświatowe  1 114 245,00 

   Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych i 

przedszkolnych. 

  

   Dochody CSIR  237 000,00 

   Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku  237 000,00 

   Dochody ze sprzedaży usług na pływalni   

   Dochody Urzędu Miejskiego  17 000,00 

   Wydział Ogólno-Organizacyjny  7 000,00 

   Wpływy z usług (ksero)   

   Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  10 000,00 

   Wpłaty na Jarmark Łaski   

 4.  Dochody z majątku   1 260 246,00 

   wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)  800 000,00 

   Wydział Gospodarki Nieruchomościami  800 000,00 

   I Planuje się w 2014 roku uzyskać wpływy ze sprzedaży gruntów:  

- 2 działek mieszkaniowo-usługowych w Łasku-Kolumnie przy ul. Swojskiej-Spokojnej oznaczonych nr, 

nr 277/1 o pow. 1335 m2, 280/1 o pow. 1300 m2,  

- 3 działek pod budowę garaży z podjazdami poł. w Łasku przy ul. Karpińskiego,  

- 2 działek mieszkaniowo-usługowych poł. w Orchowie oznaczonych nr 316/8 o pow. 1010 m2, 

 316/9 o pow. 987 m2, 

- 1 działki mieszkaniowo-usługowej poł. we Wrzeszczewicach nr 144/8 o pow. 1720 m2, 

- 1 działki mieszkaniowo-usługowej w Łasku-Kolumnie przy ul. Bocznej oznaczonej nr 19 o pow. 1069 m2  

- 1 działki przemysłowej poł. w Łasku przy ul. Armii Krajowej,  

 oznaczonej nr 71/2 o pow. 5175 m2, 

- 2 zabudowanych działek usługowych poł. w Łasku przy ul. Objazdowej oznaczonych nr 84/1 i 84/4 o 

łącznej pow. 3801 m2,  

- 1 działki mieszkaniowo-usługowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyle-

głej poł. w Wydrzynie, oznaczonej nr 136/2 o pow. 600 m2, 

- 1 działki rolnej położonej w Łopatkach, oznaczonej jako część działki 466/2 o pow. ok. 1000 m2,  

- 1/2 udziału w działce mieszkaniowo-usługowej poł. w Łasku przy ul. Batorego, oznaczonej nr 68/1 o 

pow. 965 m2,  

- 2 działek zabudowanych (dworek Kryskich) położonych w Łasku przy ul. Objazdowej, oznaczonych nr 

83/1 i 82/3 o łącznej pow. 1709 m2. Wartość powyższych działek została oszacowana na kwotę 

1.502.000,00 zł. W 2014 r. planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 800.000,00 

zł. 

  

   z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  105 000,00 

   Wydział Gospodarki Nieruchomościami  105 000,00 

   Planuje się osiągnięcie dochodu z: 

1) rat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dokonane do 2013 r.; 

2) opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które będą dokonane w 

2014 roku. 

  

   z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat za trwały zarząd, służebność  185 000,00 

   Wydział Gospodarki Nieruchomościami  185 000,00 

   Planuje się osiągnięcie dochodu z  

1) opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu ustalonych aktami notarialnymi bądź z opłat 

zaktualizowanych od: 

- spółdzielni mieszkaniowych, 

- spółdzielni pracy i osób prawnych, 
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- innych osób prawnych bądź ich następców, 

- osób fizycznych; 

2) pierwszych opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu: 

- zabudowanego budynkami i lokalami mieszkalnymi, 

- zabudowanego garażami, 

- zabudowanego lokalami w budynkach użytkowych. 

   wpływy z dzierżaw  120 000,00 

   Wydział Gospodarki Nieruchomościami  120 000,00 

   Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż 

trzy lata oraz na czas nieoznaczony. Dzierżawy obejmują grunty oraz grunty wraz z naniesieniami budow-

lanymi przeznaczone do prowadzenia działalności handlowo-usługowej i sportowej. 

  

   dochody z najmu  50 246,00 

   Wydział Ogólno-Organizacyjny  8 446,00 

   Placówki oświatowe  30 600,00 

   Centrum Sportu i Rekreacji  11 200,00 

 5.  Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  17 325 668,00 

   udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych  16 945 668,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego   16 945 668,00 

   Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych 

na obszarze gminy wynosi 39,34%. Natomiast wysokość udziału ustalonego zgodnie z zasadami określo-

nymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 37,53%. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 

2013 r. znak: ST3/4820/10/2013 prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 

2014 r. wynosi 16.945.668,00zł, a udział na 2014 rok - 37,53%.  

  

   udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych  380 000,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego  380 000,00 

   Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi w 2014 r. 6,71%.   

 6.  Pozostałe dochody  451 524,00 

   odsetki od środków na rachunkach bankowych  25 260,00 

   Wydział Budżetowy Urzędu Miejskiego   20 000,00 

   Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku  900,00 

   Placówki oświatowe  4 100,00 

   Środowiskowy dom Samopomocy w Łasku  260,00 

   dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych 

 624,00 

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  578,00 

   Wydział Budżetowy Urzędu Miejskiego   46,00 

   wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego  50 000,00 

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  50 000,00 

   Planowana kwota dochodów dotyczy zwrotu 20% kwoty wyegzekwowanej od dłużnika alimentacyjnego z 

tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela w przypadku 

gdy organ właściwy wierzyciela nie jest organem właściwym dłużnika. 

  

   odsetki od nieterminowych wpłat  63 000,00 

   Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego   58 000,00 

   Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   

   Wydział Gospodarki Nieruchomościami  5 000,00 

   Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   

   Inne dochody  312 600,00 

   Wydział Budżetowy Urzędu Miejskiego   198 000,00 

   Zwrot środków z PEC Sp. z o. o. z tytułu spłacanej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z poro-

zumieniem.  

  

   Placówki oświatowe  1 600,00 

   Centrum Sportu i Rekreacji  90 000,00 

   Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  23 040,00 

   Darowizna na programy Łaskie Bociany  15 000,00 
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   Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi do Panoramy Łaskiej  6 040,00 

   Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych  2 000,00 

   Dotacja z Gminy Buczek    

   Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji   

   Dotacja z Gminy Buczek    

 7.  Subwencja ogólna  19 083 978,00 

   Część równoważąca subwencji ogólnej  802 475,00 

   Wydział Budżetowy  802 745,00 

   Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST3/4820/10/2013 część rów-

noważąca subwencji ogólnej wynosi 802.475,00 zł. 

  

   Część oświatowa  15 778 621,00 

   Wydział Budżetowy Urzędu Miejskiego   15 778 621,00 

   Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST3/4820/10/2013 część rów-

noważąca subwencji ogólnej wynosi 15.778.621,00 zł. 

  

   Część wyrównawcza   2 502 882,00 

   Wydział Budżetowy Urzędu Miejskiego   2 502 882,00 

   Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST3/4820/10/2013 część rów-

noważąca subwencji ogólnej wynosi 2.502.882,00 zł. 

  

 8.  Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  6 747 419,00 

   Wydział Budżetowy Urzędu Miejskiego   6 742 487,00 

   Są to zadania budżetu państwa zlecone do realizacji gminie. Na powyższe zadania gmina otrzymuje dota-

cje. Dochody zaplanowano na podstawie pisma FN.I.3010.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku Woje-

wody Łódzkiego. 

  

   Są to środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Dochody 

zaplanowano na podstawie pisma DSR-421-2/13 z dnia 23 października 2013 roku Krajowego Biura Wy-

borczego. 

 4 932,00 

 9.  Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

 322 000,00 

   Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego   18 000,00 

   Dochody zaplanowano na podstawie art. 80 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, tj. z 

tytułu zwrotu przez inne gminy dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, prowa-

dzonym przez osoby fizyczne i prawne, na dziecko uczęszczające do przedszkola dotowane przez Gminę 

Łask, a będące mieszkańcem innej gminy. 

  

   Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego  304 000,00 

   Dochody zaplanowano na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach porozu-

mienia z Powiatem Łaskim. 

  

 10.  Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej 

 1 163 137,00 

   Są to zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa. Dochody zaplanowano na podstawie 

pisma FN.I.3010.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku Wojewody Łódzkiego. 

  

      

     63 994 854,00 

      

 

WYDATKI 

Planowane wydatki przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej w układzie tabelarycznym. W ukła-

dzie zadaniowym wydatki przedstawiają się następująco: 

Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota 

 010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   31.000,00  

     w tym:    

   01030   Izby Rolnicze   8.000,00 

     Środki te stanowią 2% od kwoty podatku rolnego i przekazywane są jako składka do Izby Rolniczej w 

Łodzi  
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   01095   Pozostała działalność   23.000,00  

     w tym:  

- realizacja zadań związanych z nadzorem weterynaryjnym  

- narada z sołtysami, wyjazd turystyczno-szkoleniowy 

 

1.000,00  

22.000,00 

 600     TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ, 
w tym:  

 4.258.274,00 

   60004   Lokalny transport zbiorowy   1.343.000,00 

     Kwota 1.268.000,00 zł stanowi dotację przedmiotową na wydatki dla ZKM w Łasku jako częściowe 

pokrycie kosztów wozokilometra.75.000,00 zł stanowi dotację celową na wydatki inwestycyjne tj. 

zakup autobusu oraz projekt techniczny wykonania kompleksowej termomodernizacji budynku głów-

nego z halami naprawczymi, wymiana nośnika energii i instalacji CO oraz audyt energetyczny. 

Plan przychodów i wydatków przedstawia tabela, która jest załącznikiem nr 10 do uchwały budżeto-

wej. 

  

   60014  Drogi publiczne powiatowe  705.000,00 

     Kwota stanowi zabezpieczenie środków zgodnie z uchwałą nr XLIV/437/13 Rady Miejskiej jako 

pomoc finansowa dla Powiatu Łaskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi Nr 2319 E Łask, ul. 

Batorego”. 

  

   60016   Drogi publiczne gminne   2.209.274,00 

     Wydatki w tym rozdziale planuje się zrealizować w następujący sposób:    

     - bieżące utrzymanie dróg i placów miejskich,  

w tym:  

 360.000,00  

     Kwota ta zostanie wydatkowana na remonty bieżące ulic i chodników, likwidację przełomów po 

zimie, oznakowanie poziome i pionowe, wymianę tablic z nazwami ulic, remonty, zakup tłucznia, 

profilowanie dróg gruntowych, prace porządkowe w pasach dróg na terenie Łasku (wycinanie odro-

stów krzewów), remont i konserwacja wiat przystankowych na terenie gminy, koszty polisy ubezpie-

czeniowej z tytułu administrowania drogami, przeglądy roczne dróg.  

  

     - bieżące utrzymanie dróg wiejskich,  

w tym:  

 745.766,06 

     w tym:  

- zakup tłucznia kamiennego i innych materiałów do utwardzenia dróg, 

- naprawa przepustów,  

- odbudowa rowów przydrożnych,  

- łatanie dziur na drogach asfaltowych, 

- profilowanie dróg, 

- oczyszczanie poboczy,  

- odśnieżanie dróg,  

- usługi sprzętowe. 

  

     Inwestycje drogowe, 
w tym:  

 1.103.507,94 

     - Budowa drogi w Orchowie 

W ramach zadania planowana jest budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 103177E we Wsi 

Orchów Gm. Łask na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 473 na długości 906,58 m i drogi dz. nr 517 o 

długości 156,62 m oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 473 Łask - Szadek w związku z przebu-

dową drogi gminnej (włączenie drogi gminnej do drogi wojewódzkiej). 

 1.010.000,00 

     - Budowa drogi w Woli Łaskiej (od ul. Batorego za jednostką Wojskową) 
W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej. 

 15.000,00 

     - Budowa drogi gminnej Mauryca - Teodory. 
Planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie 

projektowania drogi. 

 6.738,00 

     - Przebudowa drogi dojazdowej, wewnętrznej (ul. Osiedlowa) w miejscowości Wiewiórczyn 
W ramach przebudowy drogi planowane jest wykonanie krawężników podbudowy z tłucznia kamien-

nego i nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1137 m² oraz wykonanie zjazdów z destruktu asfalto-

wego w granicach pasa drogowego. 

 31.769,94 

     - Budowa drogi w Kolonii Bilew 
W 2014 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

zezwolenia na realizację inwestycji oraz wykup nieruchomości zajętych na poszerzenie pasa drogowe-

go. 

 40.000,00 

   60095  Pozostała działalność 
W ramach środków planowany jest coroczny przegląd placu zabaw, bieżni, boiska trawiastego i piłko-

chwytów przy budynku szkoły podstawowej w Teodorach oraz wykonanie regulaminu korzystania z 

placu zabaw. 

 1.000,00 
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 700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA   728.698,54 

     z tego:    

   70001   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   396.700,00 

     Kwota ta przeznaczona jest na remonty i modernizację budynków komunalnych w ramach ZGM oraz 

wpłaty na termomodernizację za lokale Gminy. Gospodarkę finansową tego zakładu budżetowego 

przedstawia tabela, która jest załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej.  

  

   70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami   319.998,54 

     z tego:    

     - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa   20.000,00  

     - wykup gruntów pod zbiornik małej retencji „Zajączek” o łącznej powierzchni 2,4433 ha  50.000,00 

     - wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Orchowie, część działki nr 593 o pow. ok. 1.200 m 2  3.600,00 

     - szacunki rzeczoznawców majątkowych   50.000,00 

     - opracowania geodezyjne   30.000,00  

     - ogłoszenia w prasie   20.000,00  

     - zakup energii  500,00 

     - opłaty notarialne i sądowe   39.500,00 

     - podatek od nieruchomości  25.000,00 

     - koszty postępowania sądowego w sprawie zasiedzeń  8.000,00 

     - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zlecanych zewnętrznym fir-

mom urbanistycznym 

 54.500,00 

     - wielkoformatowe odbitki ksero do planów miejscowych  1.500,00 

     - komisja urbanistyczna  2.000,00 

     - prace remontowe w budynku szkoły podstawowej w Teodorach  15.398,54 

   70095   Pozostała działalność, 

w tym:  

 12.000,00  

     - utrzymanie cmentarzy   2.000,00  

     Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie grobów i miejsc pamięci na cmentarzach.    

     - odszkodowania za lokale komunalne  10.000,00 

 750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA,  

w tym:  

 7.684.237,00 

   75011   Urzędy Wojewódzkie   222.798,00 

     Powyższa kwota jest dotacją celową przeznaczoną na płace wraz z pochodnymi dla pracowników 

wykonujących zadania zlecone gminie, akcje kurierską – 180,00 zł oraz dowóz dowodów osobistych 

do Komendy Policji – 47,00 zł. 

  

   75022   Rady Gmin   208.500,00  

     Planowana kwota zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady, tj.:    

     - diety dla radnych i Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Kolumna   205.000,00  

     - podróże służbowe krajowe , zakup usług pozostałych (są to szkolenia, wynajem sali, usługi introli-

gatorskie) 

 1.500,00  

     - zakup materiałów (art. spożywcze, dyskietki, kasety magnetofonowe, baterie, kwiaty, drobne nagro-

dy)  

 2.000,00  

   75023   Urzędy Gmin, 
w tym:  

 6.802.669,00 

     - wynagrodzenia pracowników   4.295.480,0  

     - dodatkowe wynagrodzenia roczne   330.274,00 

     - ZUS i FP   907.301,00 

     - odpisy na ZFŚS   124.978,00 

     - szkolenia   25.000,00  

     - podróże służbowe i ryczałty samochodowe   35.856,00 

     - prowizje, opłaty i składki   30.000,00  

     - wydatki USC   9.630,00 

     - PFRON   40.000,00 

     - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń   18.440,00 

     - zakup materiałów i wyposażenia   217.150,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 36 – Poz. 2662



     - energia   180.000,00 

     - usługi zdrowotne   7.000,00 

     - usługi internetowe   2.300,00 

     - pozostałe usługi   445.700,00 

     - bezosobowy fundusz płac   52.000,00  

     - telefonia komórkowa i stacjonarna   33.200,00 

     - opłata za trwały zarząd   2.760,00 

     - koszty postępowania sądowego   17.300,00 

     - zakup usług remontowych  13.000,00 

     - zakup leków  800,00 

     Wydatki inwestycyjne  14.500,00 

     Zakup oprogramowania - zarządzanie oświatą   

   75075   Promocja gminy   246.650,00 

     Kwota ta zostanie wydatkowana w następujący sposób:    

     - Jarmark Łaski   68.000,00  

     - Festiwal Róż  40.000,00 

     - materiały promocyjne   3.000,00  

     - publikacje   8.000,00  

     - współpraca zagraniczna   10.000,00  

     - imprezy różne  8.450,00  

     - Sylwester 2014  15.000,00 

     - Panorama Łaska (opracowanie + druk)   62.000,00  

     - Dożynki gminne   12.000,00  

     - składka na LGD „Dolina Rzeki Grabi”   6.500,00 

     - „Łaskie Bociany”  3.700,00 

     - „Kolory Polski”  10.000,00 

   75095   Pozostała działalność,   203.620,00 

     w tym:    

     - diety dla sołtysów   53.320,00 

     - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   150.300,00 

     Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę prowizji dla sołtysów i inkasentów   

 751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO-

NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:  

 4.932,00 

   75101   Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa   4.932,00 

     Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców.    

 752    OBRONA NARODOWA  2.000,00 

   75212  Pozostałe wydatki obronne  2.000,00 

 754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   197.569,49  

   75405  Komendy powiatowe Policji  2.000,00 

     Wydatki na ochronę w ramach imprezy „Jarmark Łaski”   

   75412   Ochotnicze Straże Pożarne   194.800,00 

     Środki zaplanowane dla OSP zostaną wykorzystane na wydatki bieżące w wysokości 186.700,00 zł 

między innymi na wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu p.poż., zakup paliwa, wy-

posażenie, drobne remonty sprzętu, ubezpieczenia majątkowe oraz na życie.  

  

   75414   Obrona cywilna   2.000,00 

     Kwota ta jest dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki bieżące w zakresie obrony 

cywilnej 

  

 757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, 
w tym:  

 1.066.000,00 

   75702   Obsługa kredytów i pożyczek   1.066.000,00 

     Środki te przeznaczone są na zapłatę odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek już zaciągniętych 

przez Gminę 

  

 758     RÓŻNE ROZLICZENIA,   2.732.164,70 
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w tym:  

   75818   Rezerwy ogólne i celowe   2.732.164,70 

     Kwota ta stanowi rezerwę ogólną i przeznaczona zostanie na wydatki nieprzewidziane i nie objęte 

budżetem. Rozdysponowanie następowało będzie w ciągu roku na wydatki niezbędne, które nie były 

możliwe do zaplanowania podczas tworzenia budżetu, w tym:  

  

     - rezerwa ogólna  286.164,70 

     - rezerwa na zarządzanie kryzysowe   151.000,00  

     Zgodnie z ustawą o z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę 

celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tworzy się w wy-

sokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne , wydatki 

na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. 

  

     - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  2.295.000,00 

 801     OŚWIATA I WYCHOWANIE,  

w tym:  

 

26.947.713,00 

   80101   Szkoły podstawowe  11.997.278,00 

     w tym dotacja dla szkół niepublicznych  911.595,00 

     Wydatki inwestycyjne, 
w tym: 

 880.000,00 

     Termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łasku 
W ramach zadania planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, montaż układu solarnego oraz kompleksowa modernizacja instalacji grzewczej. 

 830.000,00 

     Wymiana pieca w szkole Podstawowej w Bałuczu 
W ramach zadania planowany jest zakup i montaż pieca. 

 50.000,00 

   80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   596.756,00 

     w tym dotacja dla szkół niepublicznych  79.531,00 

   80104   Przedszkola,   4.079.380,00 

     w tym: dotacja dla przedszkoli niepublicznych  417.006,00 

     dotacje na podstawie porozumień z innymi gminami  63.789,00 

   80110   Gimnazja,   6.465.677,00 

   80113   Dowożenie uczniów do szkół  488.287,00 

   80120   Licea Ogólnokształcące  928.100,00 

   80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  100.000,00 

   80148   Stołówki szkolne i przedszkolne  2.289.235,00 

   80195   Pozostała działalność  3.000,00 

 851     OCHRONA ZDROWIA,  
w tym:  

 415.510,00  

   85153   Zwalczanie narkomanii   13.000,00  

     Kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy (z opłat za zezwolenia na alkohol) i przeznaczona 

zostanie na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży w ramach działania 

punktu konsultacyjno-interwencyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. 

  

   85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi   397.000,00 

     Środki w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć na zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

Cel przeznaczenia przedstawia załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. 

  

   85195  Pozostała działalność  5.510,00 

 852     POMOC SPOŁECZNA,  
w tym:  

 

11.012.086,00  

   85203   Ośrodki wsparcia   324.260,00 

     Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Łasku    

     Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane w całości z budżetu państwa. Kwota przeznaczona 

zostanie na:  

  

     - płace i pochodne   274.500,00 

     - wydatki rzeczowe   49.760,00 

   85206  Wspieranie rodzin  100.000,00 

   85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 6.142.911,00  

     Jest to zadanie zlecone gminie i w całości finansowane z budżetu państwa   
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   85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  

 94.182,00 

     Jest to zadanie zlecone gminie i w wysokości 42.359,00 zł finansowane w ramach zadań zleconych, w 

wysokości 51.823,00 zł współfinansowanie z budżetu państwa. 

  

   85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  238.727,00  

     Zadanie to finansowane jest z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. Budżet państwa przekazuje 

kwotę 88.727,00 zł, natomiast Gmina Łask przeznaczyła na to zadanie 150.000,00 zł. 

  

   85215   Dodatki mieszkaniowe   1.200.000,00  

     Jest to zadanie własne gminy i w całości pokrywane ze środków własnych. Kwota ta wydatkowana 

jest na wypłatę dodatków dla osób, które kwalifikują się do pomocy społecznej zgodnie z obowiązują-

cymi w tym zakresie przepisami. 

  

   85216   Zasiłki stałe   552.739,00 

     Zasiłki finansowane są z budżetu państwa   

   85219   Ośrodki Pomocy Społecznej   1.082.419,00 

     Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który 

realizuje zadania własne oraz zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej. Budżet państwa przeka-

zuje na ten cel kwotę 332.419,00 zł, natomiast gmina przeznaczyła kwotę 750.000,00 zł. 

  

   85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   375.000,00 

     Jest to zadanie własne gminy i w całości finansowane przez gminę. Ze środków tych finansowane są 

usługi opiekuńcze, które świadczy gmina osobom wymagającym opieki tego rodzaju. 

  

   85295   Pozostała działalność,  
z tego:  

 901.848,00 

     - Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym środki z budżetu pań-

stwa w wysokości 145.848,00 zł 

  

     - pomoc osobom niepełnosprawnym    

     - koszty pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej    

     - działalność OPS w zakresie aktywizacji lokalnej    

     - prace społecznie użyteczne    

 853    POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  125.659,00 

   85305  Żłobki  125.659,00 

     Koszty działalności i zadania w zakresie grupy żłobkowej w PP Nr 1 w Łasku.  125.659,00 

 854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA,  
w tym:  

 856.072,00 

   85401   Świetlice szkolne   807.072,00 

   85415   Pomoc materialna dla uczniów   49.000,00 

     Zabezpieczenie wkładu własnego do wypłaty stypendiów dla uczniów, zgodnie z Regulaminem przy-

jętym przez Radę Miejską w Łasku. Pozostała część wypłat następuje ze środków budżetu państwa.  

  

 900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,  
w tym:  

 5.951.272,74 

   90002   Gospodarka odpadami   2.619.000,00 

     w tym: 

Zadania związane z gospodarką odpadami 

  

   90003   Oczyszczanie miast i wsi   550.000,00 

     Kwota ta zostanie przeznaczona na:    

     - sprzątanie miasta   

     - akcję zimową    

     - wywóz nieczystości z placów targowych    

   90004   Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi, 
w tym:  

 350.000,00 

     - bieżące utrzymanie zieleni    

     - zakup sadzonek drzew i krzewów i innych materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni   

     - zagospodarowanie terenów wokół szkół i przedszkoli    

     - bieżące utrzymanie Parku Miejskiego, prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz nasadzenia 

uzupełniające w zabytkowym Parku Miejskim 

  

   90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg   1.213.272,74 
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     Kwotę tę planuje się wydatkować w następujący sposób:    

     - oświetlenie ulic i dróg wiejskich   750.000,00  

     - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego   110.000,00  

     Wydatki inwestycyjne    

     Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łask - kontynuacja zadania (Factoring)  353.272,74 

   90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowi-

ska 

 15.000,00 

   90095   Pozostała działalność,  
w tym:  

 1.204.000,00 

     - konserwacja i utrzymanie urządzeń komunalnych   379.000,00 

     Kwota ta zostanie przeznaczona na:  

1) czyszczenie i konserwację kanalizacji deszczowej;  

2) czyszczenie rowów;  

3) remont i konserwację studni publicznych;  

4) opłaty za zdroje uliczne;  

5) odnawianie i zakup ławek i koszy ulicznych;  

6) opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków na placach targowych;  

7) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. 

  

     - odławianie, transport i pobyt bezdomnych psów i kotów w schronisku  

w tym: 600.000,00 zł opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz 55.000,00 zł realizacja gminnego 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz regula-

minu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łask. 

 655.000,00 

     Wydatki inwestycyjne  170.000,00 

     - Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD o 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do 

stacji wodociągowej. 

Kontynuacja zadania polegająca na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 mm – ok. 500 

mb, w tym przewiert sterowany przez Al. Niepodległości. 

 170.000,00 

 921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
w tym:  

 1.668.251,00 

   92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,  

z tego:  

 776.601,00 

     - Dom Kultury   699.000,00 

     Kwota 699.000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji na działalność bieżącą ŁDK.    

     - świetlice wiejskie   66.400,00 

     Są to środki przeznaczone na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i Domów 

Ludowych, m. in. na:  

- ubezpieczenia budynków,  

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, odpadów,  

- zakup materiałów, wyposażenia i opału,  

- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz budynków,  

- przegląd techniczny placu zabaw i boiska do piłki siatkowej przy DL w Orchowie. 

  

     Wydatki inwestycyjne, w tym:   11.201,00 

     Przebudowa instalacji wod.-kan. i zbiornika bezodpływowego w budynku świetlicy wiejskiej we 

Wrzeszczewicach. 
W ramach zadania planowana jest przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej oraz budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego na 

nieczystości ciekłe w budynku świetlicy wiejskiej oraz remont łazienki. 

 11.201,00 

   92116   Biblioteki   883.150,00 

     Jest to dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łasku z przeznaczeniem na funkcjonowanie biblioteki i 

filii. 

  

   92195   Pozostała działalność,  
z tego:  

 8.500,00  

     - Święta Państwowe   1.500,00 

     - Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe   7.000,00 

 926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT,  
w tym:  

 1.594.400,00 

   92604   Instytucje Kultury Fizycznej   1.450.400,00 

     Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku oraz wydatki 

inwestycyjne, które zostaną wykorzystane w następujący sposób:  
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     - płace i pochodne   876.900,00 

     - bieżące koszty utrzymania wszystkich obiektów sportowych będących w zarządzaniu CSiR   566.000,00 

     - świadczenia na rzecz osób fizycznych   7.500,00 

   92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej, 

z tego  

 114.000,00  

     - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe   130.000,00 

     - pozostałe wydatki bieżące   14.000,00  

     Wydatki ogółem:  65.277.269,98 
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