
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/122/2013 

RADY GMINY GAWŁUSZOWICE 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie uchwała budżetowa na rok 2013.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.  

U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, 

art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Gawłuszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 6 939 808,00 w tym: 

1. dochody bieżące 6 336 474,00 zł 

2. dochody majątkowe 603 334,00 zł. 

Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej: 

 

Dochody bieżące  

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan 

010    Rolnictwo i łowiectwo  700,00  

 01095   Pozostała działalność  700,00  

  0750  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze  

700,00  

400    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  204 600,00  

 40002   Dostarczanie wody  204 600,00  

  0690  Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)  100,00  

  0830  Wpływy z usług (dostarczanie wody)  200 000,00  

  0920  Pozostałe odsetki  4 500,00  

700    Gospodarka mieszkaniowa  173 000,00  

 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami  173 000,00  

  0750  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 170 000,00  
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Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze  

  0920  Pozostałe odsetki  3 000,00  

750    Administracja publiczna  51 210,00  

 75011   Urzędy wojewódzkie  43 450,00  

  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

43 450,00  

 75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  7 360,00  

  0410  Wpływy z opłaty skarbowej  7 100,00  

  0920  Pozostałe odsetki  260,00  

 75045   Kwalifikacja wojskowa  400,00  

  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

400,00  

751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa  

475,00  

 75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa  

475,00  

  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

475,00  

756    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem  

2 403 703,00  

 75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych  

548 200,00  

  0310  Podatek od nieruchomości  540 000,00  

  0320  Podatek rolny  5 000,00  

  0330  Podatek leśny  400,00  

  0500  Podatek od czynności cywilnoprawnych  1 000,00  

  0910  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  1 800,00  

 75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku 

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych  

1 093 500,00  

  0310  Podatek od nieruchomości  440 000,00  

  0320  Podatek rolny  420 000,00  

  0330  Podatek leśny  5 000,00  

  0340  Podatek od środków transportowych  70 000,00  

  0360  Podatek od spadków i darowizn  13 000,00  

  0490  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 120 000,00  
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samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi)  

  0500  Podatek od czynności cywilnoprawnych  14 000,00  

  0690  Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)  1 500,00  

  0910  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  10 000,00  

 75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw  

37 275,00  

  0480  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  37 275,00  

 75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  724 728,00  

  0010  Podatek dochodowy od osób fizycznych  721 728,00  

  0020  Podatek dochodowy od osób prawnych  3 000,00  

758    Różne rozliczenia  2 305 294,00  

 75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego  

2 033 173,00  

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa  2 033 173,00  

 75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  272 121,00  

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa  272 121,00  

801    Oświata i wychowanie  20 500,00  

 80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  2 500,00  

  0690  Wpływy z różnych opłat(opłaty za przedszkole)  2 500,00  

 80148   Stołówki szkolne i przedszkolne  18 000,00  

  0830  Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie)  18 000,00  

852    Pomoc społeczna  1 174 792,00  

 85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego  

1 074 932,00  

  0900  Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości  

540,00  

  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

1 070 700,00  

  2360  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami  

2 062,00  

  2910  Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości  

1 630,00  

 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 

2 900,00  
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integracji społecznej  

  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

1 400,00  

  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin)  

1 500,00  

 85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe  

42 000,00  

  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin)  

42 000,00  

 85216   Zasiłki stałe  11 900,00  

  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin)  

11 900,00  

 85219   Ośrodki pomocy społecznej  28 260,00  

  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin)  

28 260,00  

 85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  14 800,00  

  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

14 800,00  

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2 200,00  

 90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska  

2 200,00  

  0690  Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat i kar za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska)  

2 200,00  

Razem:  6 336 474,00  

Dochody majątkowe  

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan 

700    Gospodarka mieszkaniowa  230 000,00  

 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami  230 000,00  

  0770  Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości  

230 000,00  

720    Informatyka  373 334,00  

 72095   Pozostała działalność  373 334,00  

  6207  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 

pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich  

373 334,00  

   Razem:  603 334,00  

   Ogółem:  6.939.808,00  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 6 939 808,00 zł, w tym: 

1. wydatki bieżące 6 336 474,00 zł 

2. wydatki majątkowe 603 334,00 zł. 
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Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej: 

 

Wydatki bieżące  

Dział Rozdział § Wydatki  

010    Rolnictwo i łowiectwo  56 900,00  

 01008   Melioracje wodne  40 400,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  40 400,00  

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  400,00  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  400,00  

   b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  40 000,00  

  4270  Zakup usług remontowych  40 000,00  

 01009   Spółki wodne  8 000,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  8 000,00  

   a) dotacje na zadania bieżące  8 000,00  

  2830  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych  

8 000,00  

 01030   Izby Rolnicze  8 500,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  8 500,00  

   a) dotacje na zadania bieżące  8 500,00  

  2850  Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego  

8 500,00  

400    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 

i wodę  

175 519,15  

 40002   Dostarczanie wody  175 519,15  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  175 519,15  

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  52 683,39  

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  36 303,00  

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  6 400,39  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  7 330,00  

  4120  Składki na Fundusz Pracy  1 050,00  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  1 600,00  

   b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  122 835,76  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  10 000,00  

  4260  Zakup energii  70 000,00  

  4270  Zakup usług remontowych  10 000,00  

  4280  Zakup usług zdrowotnych  150,00  
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  4300  Zakup usług pozostałych  21 991,76  

  4410  Podróże służbowe krajowe  2 900,00  

  4430  Różne opłaty i składki  6 000,00  

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1 094,00  

  4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

700,00  

600    Transport i łączność  91 587,00  

 60016   Drogi publiczne gminne  83 587,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  83 587,00  

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  4 782,00  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  684,00  

  4120  Składki na Fundusz Pracy  98,00  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  4 000,00  

   b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  78 805,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  4 000,00  

  4270  Zakup usług remontowych  64 805,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  10 000,00  

 60017   Drogi wewnętrzne  8 000,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  8 000,00  

   a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  8 000,00  

  4270  Zakup usług remontowych  8 000,00  

700    Gospodarka mieszkaniowa  128 000,00  

 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami  128 000,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  128 000,00  

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  8 000,00  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  8 000,00  

   b) wydatki zwiazane z realizacją ich zadań statutowych  120 000,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  8 000,00  

  4430  Różne opłaty i składki  8 000,00  

  4480  Podatek od nieruchomości  101 000,00  

  4520  Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  3 000,00  

750    Administracja publiczna  1 408 134,11  

 75011   Urzędy Wojewódzkie  43 450,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  43 450,00  

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  43 450,00  
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  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  36 345,00  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  6 215,00  

  4120  Składki na Fundusz Pracy  890,00  

 75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  44 000,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  44 000,00  

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  43 000,00  

  3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  43 000,00  

   b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  1 000,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  1 000,00  

 75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  1 311 284,11  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  1 311 284,11  

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 092 390,11  

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  840 500,00  

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  68 587,09  

  4100  Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  23 000,00  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  140 303,02  

  4120  Składki na Fundusz Pracy  12 500,00  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  7 500,00  

   b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  218 894,00  

  4140  wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

12 500,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  18 000,00  

  4260  Zakup energii  60 000,00  

  4270  Zakup usług remontowych  10 000,00  

  4280  Zakup usług zdrowotnych  1 000,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  60 000,00  

  4350  Zakup usług dostępu do sieci Internet  5 000,00  

  4370  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

7 000,00  

  4360  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  

4 800,00  

  4410  Podróże służbowe krajowe  14 000,00  

  4430  Różne opłaty i składki  1 500,00  

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  18 094,00  

  4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

7 000,00  

 75045   Kwalifikacja wojskowa  400,00  
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   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  400,00  

   a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  400,00  

  4410  Podróże służbowe krajowe  400,00  

 75095   Pozostała działalność  9 000,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  9 000,00  

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  9 000,00  

  3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  9 000,00  

751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa  

475,00  

 75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa  

475,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  475,00  

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  475,00  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  68,00  

  4120  Składki na Fundusz Pracy  10,00  

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  397,00  

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  66 800,00  

 75412   Ochotnicze straże pożarne  66 200,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  66 200,00  

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  18 000,00  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  2 000,00  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  16 000,00  

   b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  48 200,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  10 000,00  

  4260  Zakup energii  20 000,00  

  4270  Zakup usług remontowych  10 000,00  

  4280  Zakup usług zdrowotnych  2 000,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  3 000,00  

  4410  Podróże służbowe krajowe  200,00  

  4430  Różne opłaty i składki  3 000,00  

 75421   Zarządzanie kryzysowe  600,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  600,00  

   b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  600,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  300,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  300,00  

757    Obsługa długu publicznego  180 000,00  
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 75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego  

180 000,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  180 000,00  

   a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  180 000,00  

  8070  Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych 

związanych z obsługą długu krajowego  

180 000,00  

758    Różne rozliczenia  45 000,00  

 75818   Rezerwy ogólne i celowe  45 000,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  45 000,00  

   a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  45 000,00  

  4810  Rezerwy (ogólna)  28 000,00  

  4810  Rezerwy (na zarządzanie kryzysowe)  17 000,00  

801    Oświata i wychowanie  2 404 073,00  

 80101   Szkoły podstawowe  1 110 886,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  1 110 886,00  

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  65 000,00  

  3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  62 000,00  

  3240  Stypendia dla uczniów  3 000,00  

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  713 186,00  

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  502 186,00  

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  58 000,00  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  132 000,00  

  4120  Składki na Fundusz Pracy  19 000,00  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  2 000,00  

   c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  332 700,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  210 000,00  

  4240  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  2 000,00  

  4260  Zakup energii  28 000,00  

  4270  Zakup usług remontowych  7 000,00  

  4280  Zakup usług zdrowotnych  800,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  20 000,00  

  4350  Zakup usług dostępu do sieci Internet  1 500,00  

  4370  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

3 000,00  

  4410  Podróże służbowe krajowe  1 000,00  

  4430  Różne opłaty i składki  4 000,00  
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  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  53 900,00  

  4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

1 500,00  

 80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  312 550,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  312 550,00  

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  20 700,00  

  3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  20 700,00  

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  277 850,00  

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  211 350,00  

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  15 000,00  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  45 000,00  

  4120  Składki na Fundusz Pracy  6 500,00  

   c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  14 000,00  

  4240  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  500,00  

  4280  Zakup usług zdrowotnych  300,00  

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  13 200,00  

 80104   Przedszkola  16 000,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  16 000,00  

   a) dotacje na zadania bieżące  16 000,00  

  2310  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego  

16 000,00  

 80110   Gimnazja  853 437,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  853 437,00  

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  58 000,00  

  3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  56 000,00  

  3240  Stypendia dla uczniów  2 000,00  

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  745 537,00  

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  570 537,00  

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  45 000,00  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  112 500,00  

  4120  Składki na Fundusz Pracy  17 000,00  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  500,00  

   c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  49 900,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  2 000,00  

  4240  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  2 000,00  
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  4260  Zakup energii  1 500,00  

  4270  Zakup usług remontowych  1 000,00  

  4280  Zakup usług zdrowotnych  600,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  5 000,00  

  4350  Zakup usług dostępu do sieci Internet  500,00  

  4370  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

2 200,00  

  4410  Podróże służbowe krajowe  800,00  

  4430  Różne opłaty i składki  100,00  

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  33 700,00  

  4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

500,00  

 80113   Dowożenie uczniów do szkół  81 200,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  81 200,00  

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 200,00  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  1 000,00  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  200,00  

   b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  80 000,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  14 000,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  66 000,00  

 80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  11 700,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  11 700,00  

   a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  11 700,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  10 000,00  

  4410  Podróże służbowe krajowe  1 000,00  

  4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

700,00  

 80148   Stołówki szkolne i przedszkolne  18 000,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  18 000,00  

   a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  18 000,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  18 000,00  

 80195   Pozostała działalność  300,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  300,00  

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  300,00  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  300,00  

851    Ochrona zdrowia  67 701,80  
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 85153   Zwalczanie narkomanii  1 000,00  

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

   a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  1 000,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  1 000,00  

 85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi  36 275,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  36 275,00  

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12 000,00  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  12 000,00  

   b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  24 275,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  5 575,00  

  4240  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  2 000,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  16 000,00  

  4410  Podróże służbowe krajowe  700,00  

 85195   Pozostała działalność  30 426,80  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  30 426,80  

   a) dotacje na zadania bieżące  672,37  

  2710  Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących  

672,37  

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 754,43  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  1 754,43  

   c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  28 000,00  

  4260  Zakup energii  20 000,00  

  4270  Zakup usług remontowych  4 000,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  4 000,00  

852    Pomoc społeczna  1 369 061,00  

 85204   Rodziny zastępcze  500,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  500,00  

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  500,00  

  3110  Świadczenia społeczne  500,00  

 85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  1 000,00  

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

   a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  1 000,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  500,00  

  4410  Podróże służbowe krajowe  500,00  

 85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 1 083 604,00  
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oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  1 083 604,00  

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 039 515,00  

  3110  Świadczenia społeczne  1 039 515,00  

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  34 498,00  

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  26 600,00  

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  2 224,00  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  4 967,00  

  4120  Składki na Fundusz Pracy  707,00  

   c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  9 591,00  

  2910  Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości  

1 630,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  2 000,00  

  4280  Zakup usług zdrowotnych  100,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  3 500,00  

  4410  Podróże służbowe krajowe  200,00  

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  821,00  

  4560  Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości  

540,00  

  4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

800,00  

 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  

2 900,00  

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

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2 900,00  

  4130  Składki na ubezpieczenia zdrowotne  2 900,00  

 85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe  

71 000,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  71 000,00  

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  61 000,00  

  3110  Świadczenia społeczne  61 000,00  

   b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  10 000,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  10 000,00  

 85216   Zasiłki stałe  11 900,00  
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   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  11 900,00  

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  11 900,00  

  3110  Świadczenia społeczne  11 900,00  

 85219   Ośrodki pomocy społecznej  149 357,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  149 357,00  

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  132 199,93  

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  97 060,00  

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  7 419,93  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  20 900,00  

  4120  Składki na Fundusz Pracy  2 500,00  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  4 320,00  

   b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  17 157,07  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  2 000,00  

  4260  Zakup energii  4 728,07  

  4280  Zakup usług zdrowotnych  150,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  2 500,00  

  4370  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

1 500,00  

  4410  Podróże służbowe krajowe  1 500,00  

  4480  Podatek od nieruchomości  219,00  

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  3 560,00  

  4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

1 000,00  

 85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  18 800,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  18 800,00  

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  18 800,00  

  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  18 800,00  

 85295   Pozostała działalność  30 000,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  30 000,00  

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  30 000,00  

  3110  Świadczenia społeczne  30 000,00  

854    Edukacyjna opieka wychowawcza  42 300,00  

 85401   Świetlice szkolne  42 300,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  42 300,00  

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 000,00  

  3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  3 000,00  
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   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  37 300,00  

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  30 000,00  

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  900,00  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  5 900,00  

  4120  Składki na Fundusz Pracy  500,00  

   c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  2 000,00  

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  2 000,00  

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  203 922,94  

 90002   Gospodarka odpadami  97 977,50  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  97 977,50  

   a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  97 977,50  

  4300  Zakup usług pozostałych  97 977,50  

 90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg  103 745,44  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  103 745,44  

   a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  103 745,44  

  4260  Zakup energii  68 745,44  

  4300  Zakup usług pozostałych  35 000,00  

 90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska  

2 200,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  2 200,00  

   a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  2 200,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  400,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  1 800,00  

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  95 000,00  

 92116   Biblioteki  80 000,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  80 000,00  

   a) dotacje na zadania bieżące  80 000,00  

  2480  Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury  

80 000,00  

 92195   Pozostała działalność  15 000,00  

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

   a) dotacje na zadania bieżące  15 000,00  

  2830  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na zadanie „ 

Upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Gawłuszowice poprzez prowadzenie zajęć zespołu tańca 

ludowego”)  

15 000,00  
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926    Kultura fizyczna  2 000,00  

 92695   Pozostała działalność  2 000,00  

   a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  2 000,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  2 000,00  

   Razem:  6 336 474,00  

Wydatki majątkowe  

Dział  Rozdział

  

§  Wydatki   

600    Transport i łączność  20 000,00  

 60013   Drogi publiczne wojewódzkie  20 000,00  

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

  6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  20 000,00  

720    Informatyka  441 962,00  

 72095   Pozostała działalność  441 962,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  441 962,00  

   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - Wydatki na realizację 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 

oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3  

pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich  

441 962,00  

  6057  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  373 334,00  

  6059  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  68 628,00  

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  61 372,00  

 75412   Ochotnicze straże pożarne  61 372,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  61 372,00  

  6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  61 372,00  

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  80 000,00  

 92195   Pozostała działalność  80 000,00  

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  80 000,00  

   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  80 000,00  

  6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  80 000,00  

   Razem:  603 334,00  

   Ogółem:  6.939.808,00  

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie 500 000,00 zł w tym: 

1. paragraf 952 „przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” 500 000,00 zł. 

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 500 000,00 zł w tym: 

1. paragraf 992 „spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów„ z następujących tytułów: 
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a) spłata otrzymanych kredytów kwota 500 000,00 zł 

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2013 w kwocie 

 600 000,00 zł w tym: 

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 zł 

b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie  

100 000,00 zł 

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1. ogólną w wysokości 28 000,00 zł 

2. celową w wysokości 17 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2013, wynikające 

z odrębnych ustaw: 

1. Stosownie do art. 18
2 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz.473, z późn. zm.) dochody z opłat za 

zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 181 oraz dochody określone w art.111 tej ustawy wykorzystane będą 

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485, z późn. zm.) dochody te nie mogą być przeznaczone 

na inne cele. 

2. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.  

U z 2008 r Nr 25, poz.150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, 

stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do 

wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie 

określonym w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. 

3. Stosownie do art.6r ust.1-2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają koszty funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37 275,00 zł 

i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 36 275,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani 1 000,00 zł, 

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami w kwocie 1 131 225,00 zł, - jak poniżej: 

 

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych ustawami  

  

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan 

750   Administracja publiczna 43 850,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 43 450,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

43 450,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 400,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

400,00 
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751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

475,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

475,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

475,00 

852   Pomoc społeczna 1 086 900,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1 070 700,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

1 070 700,00 

 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 

1 400,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

1 400,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 800,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

14 800,00 

   Razem: 1.131.225,00 

 

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych ustawami  

  

Dział Rozdział § Wydatki Plan 

750   Administracja publiczna 43 850,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 43 450,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 43 450,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 450,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 345,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 215,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 890,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 400,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 400,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 400,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 475,00 
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i ochrony prawa oraz sądownictwa 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

475,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 475,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 475,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 397,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 

852   Pomoc społeczna 1 086 900,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1 070 700,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 070 700,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 039 515,00 

  3110 Świadczenia społeczne 1 039 515,00 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 185,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 600,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 585,00 

 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 

1 400,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 400,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 400,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 400,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 800,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 14 800,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 800,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 800,00 

   Razem: 1.131.225,00 

3. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 120 000,00 i wydatki 

finansowane z tych wpływów, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

w kwocie 120 000,00 zł. jak poniżej: 

  

Dział Rozdział § Wydatki Plan 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

120 000,00 

 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 

120 000,00 
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i opłat lokalnych od osób fizycznych 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

120 000,00 

   Razem: 120.000,00 

  

Dział Rozdział § Wydatki Plan 

750   Administracja publiczna 42 022,50 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 022,50 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 130,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 735,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3 157,50 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77 977,50 

 90002  Gospodarka odpadami 77 977,50 

  4300 Zakup usług pozostałych 77 977,50 

   Razem: 120 000,00 

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2013 roku- jak 

w załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 10. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 

2 200,00 zł, oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 

2 200,00 zł, jak poniżej: 

 

Dział Rozdział § Dochody Plan 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2 200,00 

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska  

2 200,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat  2 200,00 

   Razem:  2 200,00 

  

Dział Rozdział § Wydatki Plan 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 200,00 

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

2 200,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 

   Razem: 2 200,00 
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§ 11. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Gawłuszowicach w kwocie 80 000,00 zł. 

§ 12. Wyodrębnia się wydatki za zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 16 000,00 zł 

 

801    Oświata i wychowanie 16 000,00 

 80104  Przedszkola 16 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 16 000,00 

   a) dotacje na zadania bieżące 16 000,00 

  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego (porozumienie na finansowanie kosztów pobytu dzieci 

w przedszkolach na terenie innych gmin) 

16 000,00 

   Razem: 16.000,00 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy  

(z wyłączeniem przeniesień między działami), 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień między działami), 

3) dokonania spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 500 000,00zł 

4) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, 

z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 100 000,00 zł. 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący 

bankową obsługę budżetu gminy. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 15. Nadzór nad jej wykonaniem sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy. 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy  

 

 

Kazimierz Sokalski 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 21 – Poz. 1188



Załącznik do Uchwały Nr XXVI/122/2013 

Rady Gminy Gawłuszowice 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gawłuszowice.  

 Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu 

dotacja dla 

jednostek 

sektora 

finansów 

publicznych 

dotacja dla 

jednostek 

spoza sektora 

finansów 

publicznych 

010   Rolnictwo 

i łowiectwo 

   

 01030 Izby Rolnicze dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej Izby 

Rolniczej 

 8 500,00 

 01009 Spółki wodne dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej  8 000,00 

801   Oświata 

i wychowanie 

   

 80104 Przedszkola dotacja celowa, finansowanie kosztów pobytu 

dzieci z terenu gminy, w przedszkolach na terenie 

innych gmin, Gmina Mielec, Miasto Mielec 

16 000,00  

851   Ochrona 

zdrowia 

   

 85195 Pozostała 

działalność 

dotacja celowa, pomoc finansowa dla Powiatu 

Mieleckiego na współfinansowanie kosztów 

działalności wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego 

672,37  

921   Kultura 

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

   

 92116 Biblioteki dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji 

kultury (Gminna Biblioteka Publiczna 

w Gawłuszowicach) 

80 000,00  

 92195 Pozostała 

działalność 

dotacja celowa na zadanie „ Upowszechnianie 

kultury wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Gawłuszowice poprzez prowadzenie zajęć 

zespołu tańca ludowego" 

 15 000,00 

   Razem: 96 672,37 31 500,00 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy  

 

 

Kazimierz Sokalski 
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