
 

 

UCHWAŁA NR VI/34/2015 

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 25 marca 2015 r. 

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, 

art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę 12.240,00 zł w związku z umową 

o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 958/EE/D/2014 w formie dotacji z dnia 31 grudnia 

2014 r. - Program edukacji ekologicznej „Obserwuję, wiem, działam” w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Ste-

fana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku. 

2. Zwiększenia dochodów dokonuje się: 

w dziale 801 - Oświata i wychowanie 

w rozdziale 80110 - Gimnazja 

- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 12.240,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę 26.571,00 zł w związku z decyzją 

Wojewody Łódzkiego z dnia 10 lutego 2015 roku Nr FN-I.3111.1.2015 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódz-

kiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2015 znak FN-I.3113.1.2015). 

2. Zwiększenia dochodów dokonuje się: 

w dziale 852 - Pomoc społeczna 

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia 

- § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-

stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 21.109,00 zł, 

w rozdziale 85213 - 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 

- § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-

stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 4.227,00 zł, 
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w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) ustawami o kwotę 1.235,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę 933.000,00 zł. 

2. Zwiększenia dochodów dokonuje się: 

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw-

nych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

- § 0310 - Podatek od nieruchomości, o kwotę 248.000,00 zł, 

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami 

- § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 685.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę 24.988,00 zł w związku z Pismem 

Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015. 

2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się: 

w dziale 758 - Różne rozliczenia 

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 24.988,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę 182.940,00 zł w związku 

z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 10 lutego 2015 roku Nr FN-I.3111.1.2015 (pismo Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2015 znak FN-I.3113.1.2015). 

2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się: 

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

- § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-

stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 150.316,00 zł, 

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 

- § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-

stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.913,00 zł, 

w rozdziale 85213 - 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 

- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) ustawami o kwotę 1.166,00 zł, 

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe 

- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) ustawami o kwotę 12.802,00 zł, 
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w rozdziale 85295 - Pozostała działalność 

- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) ustawami o kwotę 16.743,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę 4.918.649,51  zł. 

2. Zwiększenia wydatków dokonuje się: 

010 - Rolnictwo i łowiectwo 

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

w grupie wydatków  - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 82.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łopatki”, o kwotę 

41.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Budowa wodociągu w drodze gminnej - ul. Wczasowa w Łasku – Kolumnie”, 

o kwotę 33.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej PCV DN 110 w miejscowości Ostrów”, o kwotę 

8.000,00 zł, 

w dziale 600 - Transport i łączność 

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 

w grupie wydatków  - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1.672.052,30 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Bałucz - Stryje Paskowe”, o kwotę 690.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Przebudowa chodnika na ul. Kononowicza w Łasku”, o kwotę 20.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulicy Dębowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego 

na odcinku od ulicy Jodłowej do ulicy Cisowej”, o kwotę 50.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Nr 103362 E Łask - Wola Łaska”, o kwotę 357.918,50 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Budowa drogi w Orchowie”, o kwotę 27.690,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Nr 103268E we wsi Ostrów”, o kwotę 199.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Wydrzyn – Orchów”, o kwotę 97.900,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Nr 103168E Wola Bałucka - Stryje Księże - Wola 

Stryjewska”, o kwotę 229.543,80 zł, 

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność 

w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1.610.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo-warsztatowego Zakładu Ko-

munikacji Miejskiej w Łasku”, o kwotę 1.610.000,00 zł, 

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 248.000,00 zł, 

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne 

w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 20.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Budowa Strażnicy OSP w Okupie Małym”, o kwotę 20.000,00 zł, 

w dziale 801 - Oświata i wychowanie 
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w rozdziale 80104 - Przedszkola 

w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 35.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie Przedszkola Publicznego Nr 6 

w Łasku”, o kwotę 20.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ogrodzenia oraz chodników na terenie Przedszkola Publicznego Nr 5 

w Łasku”, o kwotę 15.000,00 zł, 

w rozdziale 80110 - Gimnazja 

w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 12.240,00 zł, 

w dziale 852 - Pomoc społeczna 

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia 

w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 21.109,00 zł, 

w rozdziale 85213 - 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 

w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3.061,00 zł, 

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 1.235,00 zł, 

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami 

w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 247.952,21 zł, 

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 

w grupie wydatków  - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 60.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Przebudowa oświetlenia ulicy Jodłowej od ul. Szkolnej do ul. Batorego”, o kwotę 

60.000,00 zł, 

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność 

w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 256.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Budowa toalety wolnostojącej przy ul. Szpitalnej w Łasku”, o kwotę 130.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi”, o kwotę 126.000,00 zł, 

w dziale 926 - Kultura fizyczna 

w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe 

w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 650.000,00 zł, 

zadanie inwestycyjne: „Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniarsko-

sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a”, o kwotę 650.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę 306.762,00 zł. 

2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się: 

w dziale 600 - Transport i łączność 

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy 

w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 100.000,00 zł, 

w dziale 801 - Oświata i wychowanie 
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w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe 

w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 24.988,00 zł, 

w dziale 852 - Pomoc społeczna 

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 150.316,00 zł, 

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe 

w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 12.802,00 zł, 

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 

w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 1.819,26 zł, 

w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 93,74 zł, 

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność 

w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 16.743,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2015 rok: 

w dziale 851 - Ochrona zdrowia 

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność 

z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 1.000,00 zł, 

do grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 1.000,00 zł, 

z działu 852 - Pomoc społeczna 

z rozdziału 85295 - Pozostała działalność 

z grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 1.000,00 zł 

do działu 851 - Ochrona zdrowia 

do rozdziału 85195 - Pozostała działalność 

do grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 1.000,00 zł. 

§ 9. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2015 rok polegających na zmianie nazwy zadania: 

„Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja zaplecza boiska sportowego CSiR w Łasku przy ul. Armii Kra-

jowej 5a” na nazwę „Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniarsko-sanitarnego 

w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a”. 

§ 10. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2015 rok w przychodach polegających na zwiększe-

niu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pk 6 ustawy o kwotę 

3.139.004,51 oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 709.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 11. 1. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2015 stanowiący 

różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 2.714.269,71 zł. 

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

wysokości 2.174.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych w wysokości 540.269,71 zł. 

§ 12. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst załącznika nr 6, 7, 8, 

9 i 11 do uchwały nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia bu-

dżetu Gminy Łask na rok 2015, stanowiący odpowiednio załącznik nr 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały. 
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§ 13. W uchwale nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Łask na rok 2015 dokonuje się następujących zmian: 

1) treść § 13 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczonych na finansowanie planowanego defi-

cytu budżetu Gminy Łask do wysokości 4.000.000,00 zł;”; 

2) treść § 14 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1) z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości do 2.174.000,00 zł z przeznaczeniem 

na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łasku;”. 

§ 14. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Łask za rok 2015. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

  

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łasku 

Robert Bartosik 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr VI/34/2015 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 25 marca 2015 r. 

I. DOCHODY BIEŻĄCE 

ZADANIA ZLECONE 

Dział Rozdział Paragraf Treść 
DOCHODY 

Zwiększyć Zmniejszyć 

1 2 3 4 5 6 

852  

 

 

 
Pomoc społeczna 25.336,00 152.229,00 

 

 
85203  

 
Ośrodki wsparcia 21.109,00 - 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-

nych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 

21.109,00 - 

85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimenta-

cyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

- 150.316,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-

nych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 

- 150.316,00 

85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą-

ce w zajęciach w centrum integracji społecznej 

4.227,00 - 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-

nych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 

4.227,00 - 

85219   Ośrodki pomocy społecznej - 1.913,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-

nych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 

- 1.913,00 

OGÓŁEM DOCHODY 25.336,00 152.229,00 

ZADANIA WŁASNE 

Dział Rozdział Paragraf Treść 
DOCHODY 

Zwiększyć Zmniejszyć 

1 2 3 4 5 6 

756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in-

nych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

248.000,00 - 

  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

248.000,00 - 

  0310 Podatek od nieruchomości 248.000,00 - 

758     Różne rozliczenia - 24.988,00 

  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo-

rządu terytorialnego 

- 24.988,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 24.988,00 

801   Oświata i wychowanie 12.240,00 - 

 

 
80110  Gimnazja 12.240,00 - 

  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

12.240,00 - 

852     Pomoc społeczna 1.235,00 30.711,00 

  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą-

- 1.166,00 
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ce w zajęciach w centrum integracji społecznej 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

- 1.166,00 

85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

1.235,00 - 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

1.235,00 - 

85216   Zasiłki stałe - 12.802,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

- 12.802,00 

85295   Pozostała działalność - 16.743,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

- 16.743,00 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 685.000,00 - 

  90002   Gospodarka odpadami 685.000,00 - 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed-

nostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw 

685.000,00 - 

OGÓŁEM DOCHODY 946.475,00 55.699,00 

 

Załącznik nr 2  

do uchwały nr VI/34/2015 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 25 marca 2015 r. 

I. WYDATKI BIEŻĄCE 

ZADANIA ZLECONE 

Dział Rozdział Treść 
WYDATKI 

Zwiększyć Zmniejszyć 

1 2 3 4 5 

852   Pomoc społeczna 25.336,00 152.229,00 

  85203 Ośrodki wsparcia 21.109,00 - 

  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.109,00 - 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

- 150.316,00 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150.316,00 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie-

które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

4.227,00 - 

  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.227,00 - 

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 1.913,00 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.819,26 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 93,74 

OGÓŁEM WYDATKI 25.336,00 152.229,00 

ZADANIA WŁASNE 

Dział Rozdział Treść 
WYDATKI 

Zwiększyć Zmniejszyć 

1 2 3 4 5 

600   Transport i łączność - 100.000,00 

  60004 Lokalny transport zbiorowy - 100.000,00 

  Dotacje na zadania bieżące - 100.000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 248.000,00 - 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 248.000,00 - 

  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 248.000,00 - 

801   Oświata i wychowanie 12.240,00 24.988,00 

  80101 Szkoły podstawowe - 24.988,00 

  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.988,00 

80110 Gimnazja 12.240,00 - 
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  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.240,00 - 

852   Pomoc społeczna 1.235,00 30.711,00 

  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

- 1.166,00 

  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.166,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

1.235,00 - 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.235,00 - 

85216 Zasiłki stałe - 12.802,00 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.802,00 

85295 Pozostała działalność - 16.743,00 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.743,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 247.952,21 - 

  90002 Gospodarka odpadami 247.952,21 - 

  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 247.952,21 - 

OGÓŁEM WYDATKI 509.427,21 155.699,00 

III. WYDATKI MAJĄTKOWE 

ZADANIA WŁASNE 

Dział 
Roz-

dział 
Treść 

WYDATKI 

Zwiększyć Zmniejszyć 

1 2 3 4 5 

010   Rolnictwo i łowiectwo 49.000,00 - 

  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 49.000,00 - 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łopatki” 

41.000,00 - 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Budowa sieci wodociągowej PCV DN 110 w miejscowości Ostrów” 

8.000,00 - 

600   Transport i łączność 3.282.052,30 - 

  60016 Drogi publiczne gminne 1.672.052,30 - 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Przebudowa drogi gminnej Bałucz - Stryje Paskowe” 

690.000,00 - 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Przebudowa chodnika na ul. Kononowicza w Łasku” 

20.000,00 - 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Przebudowa ulicy Dębowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia 

ulicznego na odcinku od ulicy Jodłowej do ulicy Cisowej” 

50.000,00 - 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 103362E Łask - Wola Łaska” 

357.918,50 - 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Budowa drogi w Orchowie” 

27.690,00 - 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 103268E we wsi Ostrów” 

199.000,00 - 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Przebudowa drogi gminnej Wydrzyn – Orchów” 

97.900,00 - 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 103168E Wola Bałucka - Stryje Księże - 

Wola Stryjewska” 

229.543,80 - 

60095 Pozostała działalność 1.610.000,00 - 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo-warsztatowego Za-

kładu Komunikacji Miejskiej w Łasku” 

1.610.000,00 - 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000,00 - 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000,00 - 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Budowa Strażnicy OSP w Okupie Małym” 

20.000,00 - 

801   Oświata i wychowanie 35.000,00 - 

  80104 Przedszkola 35.000,00 - 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Przebudowa ogrodzenia oraz chodników na terenie Przedszkola Publicz-

nego Nr 5 w Łasku” 

15.000,00   

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 - 
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„Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie Przedszkola Publicznego 

Nr 6 w Łasku” 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 349.000,00 - 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60.000,00 - 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Przebudowa oświetlenia ulicy Jodłowej od ul. Szkolnej do ul. Batorego” 

60.000,00 - 

90095 Pozostała działalność 289.000,00 - 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Budowa toalety wolnostojącej przy ul. Szpitalnej w Łasku” 

130.000,00 - 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi” 

126.000,00 - 

    Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Budowa wodociągu w drodze gminnej - ul. Wczasowa w Łasku – Kolumnie” 

33.000,00 - 

926   Kultura fizyczna 650.000,00   

  92601 Obiekty sportowe 650.000,00   

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

„Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniarsko-

sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a” 

650.000,00 - 

OGÓŁEM WYDATKI 4.385.052,30 - 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr VI/34/2015 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 25 marca 2015 r. 

I. WYDATKI BIEŻĄCE 

ZADANIA WŁASNE 

Dział Rozdział Treść 
WYDATKI 

Zwiększyć Zmniejszyć 

1 2 3 4 5 

851   Ochrona zdrowia 2.000,00 1.000,00 

  85195 Pozostała działalność 2.000,00 1.000,00 

  Dotacje na zadania bieżące 2.000,00 - 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00 

852   Pomoc społeczna - 1.000,00 

  85295 Pozostała działalność - 1.000,00 

  Dotacje na zadania bieżące - 1.000,00 

OGÓŁEM WYDATKI 2.000,00 2.000,00 

 

Załącznik nr 4  
do uchwały nr VI/34/2015 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 25 marca 2015 r. 

Paragraf Treść 
Przychody 

Zwiększyć Zmniejszyć 

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.139.004,51 - 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 709.000,00 - 

OGÓŁEM PRZYCHODY 3.848.004,51 - 
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Załącznik nr 5  

do uchwały nr VI/34/2015 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 25 marca 2015 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŁASK 

NA ROK 2015 

  

Dochody 

  

  

72.708.095,34 

  

Wydatki 

  

75.422.365,05 

  

Przychody ogółem 

  

  

5.313.004,51 

  

Rozchody ogółem 

  

2.598.734,80 

z tego:   z tego:   

952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek 

i kredytów na rynku krajowym 

2.174.000,00 992 – Spłata otrzymanych krajowych poży-

czek i kredytów 

2.598.734,80 

w tym:   

NFOŚiGW w Warszawie 167.615,80 

WFOŚiGW w Łodzi 31.119,00 

BGK Łódź 1.100.000,00 

PKO BP 1.000.000,00 

BS w Bełchatowie 300.000,00 

950 - Wolne środki, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

3.139.004,51 

  

OGÓŁEM: 

  

  

78.021.099,85 

    

78.021.099,85 

Załącznik nr 6 

do uchwały nr VI/34/2015 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 25 marca 2015 r. 

PLANOWANY WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ Z NAKŁADAMI INWESTYCYJNYMI 

NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania 

Planowana 

kwota na 

2015 rok 

1 2 3 4 5 

010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej w Teodorach 12 000,00 

 

 

01010 6050 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łopatki 41 000,00 

01010 6050 Budowa sieci wodociągowej PCV DN 110 w miejscowości Ostrów 8 000,00 

01010 6057 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach 1 235 145,00 

01010 6059 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach 600 000,00 

Dział 010 1 896 145,00 

600 60014 6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwe-

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

305 000,00 

 

 

60016 6050 Budowa drogi gminnej Mauryca - Teodory 20 000,00 

60016 6050 
Budowa drogi na nowo planowanym osiedlu mieszkaniowym „Przylesie” wraz 

z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego 
280 000,00 

60016 6050 Budowa drogi w Orchowie 50 000,00 

60016 6050 Budowa parkingu przy ulicy Akacjowej w Okupie Małym 20 000,00 

60016 6050 
Przebudowa drogi gminnej Nr 103168E Wola Bałucka – Stryje Księże – Wola 

Stryjewska 
255 043,80 

60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 103268E we wsi Ostrów 220 000,00 

60016 6050 Przebudowa chodnika na ul. Kononowicza w Łasku 20 000,00 

60016 6060 Przebudowa drogi gminnej Nr 103362E Łask - Wola Łaska 842 918,50 
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60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Wydrzyn - Orchów 110 000,00 

60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Bałucz - Stryje Paskowe 700 000,00 

60016 6050 Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w Łasku 220 000,00 

60016 6050 Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników we wsi Wiewiórczyn 21 200,00 

60016 6050 Przebudowa ulicy Akacjowej we wsi Okup Mały 450 000,00 

60016 6050 Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej w Łasku 6 000,00 

60016 6050 
Przebudowa ulicy Dębowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na 

odcinku od ulicy Jodłowej do ulicy Cisowej 
50 000,00 

60095 6050 
Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo - warsztatowego Zakładu Ko-

munikacji Miejskiej w Łasku 
1 610 000,00 

Dział 600 5 180 162,30 

750 75023 6057 Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku 2 132 491,91 

   6059 Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku 376 322,10 

Dział 750 2 508 814,01 

754 75412 6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych. 

Zadanie: „Budowa Strażnicy OSP w Okupie Małym” 

20 000,00 

Dział 754 20 000,00 

758 75818 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 

Dział 758 100 000,00 

801 80101 6050 
Wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. I. J. 

Paderewskiego w Łasku-Kolumnie wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej 
100 000,00 

 

 

80101 6060 
Dostarczenie, montaż oraz uruchomienie baterii kondensatorowej do zredukowania 

mocy biernej energii elektrycznej 
10 706,00 

80104 6050 
Przebudowa ogrodzenia oraz chodników na terenie Przedszkola Publicznego Nr 5  

w Łasku 
15 000,00 

80104 6050 
Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie Przedszkola Publicznego Nr 6  

w Łasku 
20 000,00 

80148 6060 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w stołówce PP Nr 5 w Łasku 4 500,00 

80148 6060 Zakup zmywarki w SP Nr 1 w Łasku 12 000,00 

80148 6060 Zakup urządzeń do wyposażenia stołówki w PG Nr 1 w Łasku 23 000,00 

Dział 801 185 206,00 

900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Chabrowej w Łasku 20 000,00 

 

 

90015 6050 Przebudowa oświetlenia ulicy Jodłowej od ul. Szkolnej do ul. Batorego 60 000,00 

90095 6050 Budowa toalety wolnostojącej przy ul. Szpitalnej w Łasku 130 000,00 

90095 6050 Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi 126 000,00 

90095 6057 Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Łask 1 153 659,89 

90095 6059 Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Łask 515 753,83 

90095 6050 Budowa wodociągu w drodze gminnej - ul. Wczasowa w Łasku - Kolumnie 33 000,00 

Dział 900 2 038 413,72 

921 92109 6050 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach 5 000,00 

 

 
92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie 7 100,00 

92109 6060 Dostawa i montaż dźwigu kuchennego do Domu Ludowego w Kopyści 12 412,74 

Dział 921 24 512,74 

926 92601 6050 
Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniarsko-

sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a 
680 000,00 

Dział 926 680 000,00 

OGÓŁEM 12 633 253,77 
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Załącznik nr 7 

do uchwały nr VI/34/2015 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 25 marca 2015 r. 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁASK NA 2015 ROK 

Dział Rozdział Zakres 
Ogółem 

(5+9) 

Razem 

(6+7+8) 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 
Razem 

(10+11) 

Dotacje dla jednostek spoza 

sektora finansów publicznych 

dotacje 

celowe 

dotacje 

przedmiotowe 

dotacje 

podmiotowe 

dotacje 

celowe 

dotacje  

podmiotowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

600 60004 Dotacja dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku 1.280.000,00 1.280.000,00   1.280.000,00         

700 70001 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Łasku 
396.700,00 396.700,00   396.700,00         

754 75412 Dotacje inwestycyjne dla jednostek OSP 20.000,00         20.000,00 20.000,00   

801 80101 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 953.183,00         953.183,00   953.183,00 

801 80103 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 138.914,00         138.914,00   138.914,00 

801 80106 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 280.000,00         280.000,00   280.000,00 

851 85153 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom 

(dotacja dla stowarzyszeń) 
7.000,00         7.000,00 7.000,00   

851 85154 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom 

(dotacja dla stowarzyszeń) 
32.000,00         32.000,00 32.000,00   

851 85154 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom 43.000,00 43.000,00 43.000,00           

851 85195 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom 4.200,00         4.200,00 4.200,00   

852 85295 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom 

(dotacja dla stowarzyszeń) 
7.000,00         7.000,00 7.000,00   

921 92109 Dotacja dla Łaskiego Domu Kultury 704.000,00 704.000,00     704.000,00       

921 92116 Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łasku 740.000,00 740.000,00     740.000,00       

921 92195 Dotacje na zadania JST zlecone innym jednostkom 

(dotacja dla stowarzyszeń) 
8.500,00         8.500,00 8.500,00   

926 92605 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom 

(dotacja dla stowarzyszeń) 
150.000,00         150.000,00 150.000,00   

Ogółem: 4.764.497,00 3.163.700,00 43.000,00 1.676.700,00 1.444.000,00 1.600.797,00 228.700,00 1.372.097,00 
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Załącznik nr 8  

do uchwały nr VI/34/2015 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 25 marca 2015 r. 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 

Dział 

Rozdział 
Wyszczególnienie 

Przychody 

ogółem 

 

z tego: 

 Stan środków 

obrotowych na 

początek roku 

Koszty i inne 

obciążenia 

w tym 
Stan środków 

obrotowych 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 

3.284.000,00 2.004.000,00 1.280.000,00 -169.329,58 3.284.000,00 1.960.000,00 1.324.000,00 0,00 -169.329,58 

700 

70001 

Gospodarka  

mieszkaniowa 

Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej 

2.410.700,00 2.014.000,00 396.700,00 0,00 2.410.700,00 762.600,00 1.652.400,00 0,00 0,00 

  OGÓŁEM: 5.694.700,00 4.018.000,00 1.676.700,00 -169.329,58 5.694.700,00 2.722.600,00 2.972.100,00 0, 00 -169.329,58 
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Załącznik nr 9 

do uchwały nr VI/34/2015 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 25 marca 2015 r. 

PLAN DOCHODÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI 

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2015 ROK 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie 
Plan 

Dochody Wydatki 

DOCHODY 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.685.000,00   

  90002   Gospodarka odpadami 2.685.000,00   

  0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial-

nego na podstawi odrębnych ustaw 

2.685.000,00   

Razem dochody 2.685.000,00   

WYDATKI 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   3.033.416,21 

  90002   1. Gospodarka odpadami   3.033.416,21 

    1.1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżeto-

wych 

  3.033.416,21 

750     Administracja publiczna   261.000,00 

  75023   1. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   261.000,00 

    1.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne   230.000,00 

  1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżeto-

wych 

  31.000,00 

Razem wydatki   3.294.416,21 
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