
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/97/2020 

RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

Uchwała budżetowa Gminy Błażowa na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 

(Dz U z 2019r poz. 596) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, 

art.237, art. 239, art 258 ust.1 i 2 art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.  

U z 2017r poz. 2077) Rada Miejska w Błażowej uchwala co następuje. 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie 49907626,96 z tego:   

a) bieżące w kwocie 49364213,11 

b) majątkowe w kwocie 543413,85 zgodnie z tabelą jak poniżej 

Dział 

Wyszczególnienie Plan na 2019 Rozdz. 

§ 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  20 000,00  

40004 Dostarczanie paliw gazowych  20 000,00  

 b) Dochody majątkowe  20 000,00  

6290 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 

wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu 

20 000,00  

600 Transport i Łączność  274 041,00  

60016 Drogi publiczne gminne 274 041,00  

 b) Dochody majątkowe   274 041,00  

6350 

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

sektora finansów publicznych 

274 041,00  

700 Gospodarka mieszkaniowa 26 579,00  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 579,00  

 a) Dochody bieżące 26 579,00  

0750 

 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  

26 579,00  

750 Administracja publiczna 88 963,00  
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75011 Urzędy wojewódzkie 62 863,00  

 a) Dochody bieżące 62 863,00  

0690 
Różne opłaty i składki- dochody z realizacji zadań zleconych, udostępnienie 

danych  
100,00  

2010 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom 

gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 

62 763,00  

75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)   26 000,00  

 a) dochody bieżące 26 000,00  

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

20 000,00  

0920 Wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych 6 000,00  

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00  

 a) dochody bieżące 100,00  

2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom 

gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 

100,00  

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 
 2 238,00  

75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 
2 238,00  

 a) Dochody bieżące 2 238,00  

2010 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom 

gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami  

2 238,00  

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 252 215,85  

75412 Ochotnicze straże pożarne 249 372,85  

6250 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego (Dostawa pojazdu specjalnego ochrony 

przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP) 

249 372,85  

75414 Obrona cywilna 2 843,00  

 a) dochody bieżące 2 843,00  

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

2 843,00  

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

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
8 712 004,00  

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00  

 a) Dochody bieżące  2 000,00  

0350 
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 

w formie karty podatkowej 
2 000,00  

75615 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

 804 640,00  

 a) dochody bieżące 804 640,00  

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 646 640,00  

0320 Wpływy z podatku rolnego 8 000,00  
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0330 Wpływy z podatku leśnego  73 000,00  

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  77 000,00  

75616 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych 

1 989 000,00  

 a) dochody bieżące 1 989 000,00  

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości  802 000,00  

0320 Wpływy z podatku rolnego   700 000,00  

0330 Wpływy z podatku leśnego 51 000,00  

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  298 000,00  

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 000,00  

0430 Wpływy z opłaty targowej  7 000,00  

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120 000,00  

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłaty  3 000,00  

75618 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 
 135 000,00  

 a) dochody bieżące  135 000,00  

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00  

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110 000,00  

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  5 781 364,00  

 a) dochody bieżące 5 781 364,00  

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych  5 751 364,00  

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 30 000,00  

758 Różne rozliczenia  22 449 730,00  

75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 801 211,00  

 a) Dochody bieżące 12 801 211,00  

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 12 801 211,00  

75807 Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  9 211 732,00  

 a) dochody bieżące  9 211 732,00  

2920  Subwencja ogólna z budżetu państwa  9 211 732,00  

75831 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 436 787,00  

 a) dochody bieżące 436 787,00  

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 436 787,00  

801 Oświata i wychowanie 738 106,11  

80101 Szkoły podstawowe 27 010,81  

 a) Dochody bieżące 27 010,81  

0750 

 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

10 266,00  

2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Złoty Polski" realizacja SP 

Błażowa i SP Futoma) 

 16 744,81  

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 21 000,00  
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 a) dochody bieżące 21 000,00  

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12 000,00  

0830 Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego) 9 000,00  

80104  Przedszkola 209 400,00  

 a) dochody bieżące 209 400,00  

0660  Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpłaty rodziców 44 000,00  

0670 
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 

z zakresu wychowania przedszkolnego 
160 000,00  

0830 Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego) 5 400,00  

80120 Licea Ogólnokształcące 19 980,00  

 a) dochody bieżące  19 980,00  

0750 

 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

19 980,00  

80148 Stołówki szkolne 348 000,00  

 a) dochody bieżące  348 000,00  

0830 wpływy z usług -odpłatność za żywienie w stołówkach 348 000,00  

80195 Pozostała działalność 112 715,30 

2057 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego. 

112 715,30 

852 Pomoc społeczna 559 970,00  

85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej  
 22 100,00  

 a) dochody bieżące  22 100,00  

2030 
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
 22 100,00  

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 181 300,00  

 a) dochody bieżące 181 300,00  

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 

bieżących gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) 
 181 300,00  

85216 Zasiłki stałe 254 100,00  

 a) dochody bieżące 254 100,00  

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 

bieżących gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) 
254 100,00  

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 71 370,00  

 a) dochody bieżące 71 370,00  

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom 

gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 

 4 400,00  

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 
66 870,00  

0920 Wpływy z pozostałych odsetek- Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 100,00  

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31 100,00  

 a) dochody bieżące 31 100,00  

0830 wpływy z usług - odpłatność za usługi PKPS  10 000,00  
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2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków 

gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 

21 100,00  

855 Rodzina 14 713 200,00  

85501 Świadczenia wychowawcze 9 775 000,00  

 a)Dochody bieżące 9 775 000,00  

2060 

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin, 

związkom powiatowo gminnym)ustawami 

9 755 000,00  

0920 

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 

w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokosci 

5 000,00  

0940 
Wpływy z rozliczen/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot niesłusznie pobranych 

świadczeń 
15 000,00  

85502 
Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
4 388 700,00  

 a)Dochody bieżące 4 388 700,00  

0920 

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 

w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

 5 000,00  

0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubieglych-zwrot niesłusznie pobranych 

świadczeń 
 15 000,00  

2010 

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin, 

związkom powiatowo gminnym) ustawami 

 4 358 700,00  

2360 
Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
10 000,00  

85504 Wspieranie rodziny 411 600,00  

 a) Dochody bieżące 411 600,00  

2010 

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin, 

związkom powiatowo gminnym) ustawami 

411 600,00  

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 125 000,00  

 a) Dochody bieżące 125 000,00  

0690 wpłuwy z różnych opłat - opłata za pobyt dziecka 95 000,00  

0830 Wpływy z usług - odpłatność za żywienie 30 000,00  

85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

12 900,00  

 a) dochody bieżące 12 900,00  

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom 

gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 

 12 900,00  

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 070 580,00  

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 058 580,00  

 a) Dochody bieżące 2 058 580,00  

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłaty za usługi komunalne) 
2 048 580,00  

2310 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
10 000,00  
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90019 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 
10 000,00  

 a) Dochody bieżące 10 000,00  

0690  Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 10 000,00  

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  2 000,00  

 a) dochody bieżące 2 000,00  

0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00  

 OGÓŁEM DOCHODY 
49 907 626,96  

 w tym: 

 Dochody bieżące 49 364 213,11  

 Dochody majątkowe 543 413,85  

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 50701274,94 z tego:  

a) bieżące w kwocie 47487730,84 

b) majątkowe w kwocie 3213544,10 zgodnie z tabelą jak poniżej: 

Dział 

Nazwa działu/rozdziału Plan na 2019 Rozdz 

§ 

010 Rolnictwo i Łowiectwo 47 760,00  

01010 Infrastruktura wodociągowa 33 600,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 33 600,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 33 600,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  33 600,00  

4300 uslugi pozostałe (dzierżawa studni) 33 600,00  

1030 Izby Rolnicze 14 160,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 14 160,00  

  1) dotacje na zadania bieżące 14 160,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  14 160,00  

2850  - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 
14 160,00  

  2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę  105 000,00  

40004 Dostarczanie paliw gazowych 105 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 15 000,00  

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

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  15 000,00  

4300 - zakup usług pozostałych   15 000,00  

 2. wydatki majątkowe, w tym: 90 000,00  

  1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 20 000,00  

6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 20 000,00  

  (przyłącza do sieci gazowej 40 przyłączy x 500 zł= 20 000) 

6050 projekt na rozbudowę sieci gazowej Błażowa Dolna, Nowy Borek 70 000,00  

600 Transport i Łączność  1 771 317,97  
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60004 Lokalny transport zbiorowy 60 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 60 000,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 60 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  60 000,00  

4300 zakup usług pozostałych 60 000,00  

60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00  

 2. wydatki majątkowe, w tym: 50 000,00  

6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych, w tym na:  

50 000,00  

 przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy 50 000,00  

60016  Drogi publiczne gminne 1 661 317,97  

  1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 483 000,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 483 000,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  3 000,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe  3 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 480 000,00  

4210  zakup materiałów i wyposażenia  30 000,00  

4270 - zakup usług remontowych 270 000,00  

 (bieżące naprawy dróg w sołectwach)  

4300 - zakup usług pozostałych 180 000,00  

 2. wydatki majątkowe, w tym: 1 178 317,97  

  1) wydatki na inwestycje 1 178 317,97  

6050 I) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 786 830,25  

 a) Fundusz sołecki 328 888,99  

  - Przebudowa drogi gminnej nr ewid.3190/6 w Nowym Borku   40 769,90  

  - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 50 w Lecce 40 769,90  

  - Poprawa nawierzchni drogi nr 2466, udrożnienie rowów, przepustów w Futomie  40 768,10  

  - Przebudowa drogi gminnej nr ewid.360/1 w Białce  33 757,48  

  - Przebudowa drogi gminnej nr ewid.1768 w Błażowej Dolnej k/Bartonia 14 106,39  

  - Przebudowa drogi gminnej nr ewid.2115 w Piątkowej 40 769,90  

  - wyasfaltowanie drogi nr 2570 Kąkolówka 40 769,90  

  - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2002 w Błażowej Dolnej 40 769,90  

  - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1360 w Błażowej Górnej 36 407,52  

 b) Przebudowa drogi do Przedszkola w Błażowej 100 000,00  

 c) modernizacja placu przy drodze gminnej w Kąkolówce obok Atoska 10 000,00  

 e) Przebudowa dróg gminnych w Sołectwach 347 941,26  

 II) wydatki inwestycyjne z udziałem środkow z Funduszu Drog Samorządowych 391 487,72  

 
a) Przebudowa drogi Gminnej nr 108060R Błażowa Dolna - Wola Błażowska w km 

od 1+240 do 2+220 
391 487,72  

6050  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki budżetowe 391 487,72  

630 Turystyka 30 000,00  
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63095 Pozostała działalność 30 000,00  

 2. wydatki majątkowe, w tym: 30 000,00  

  1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 30 000,00  

6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00  

  - edukacyjny punkt widokowy w Kąkolówce  30 000,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 55 000,00  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególnosci na: 55 000,00  

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

  a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki 5 000,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe  5 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00  

4260 zakup energii 3 000,00  

4300 - zakup usług pozostałych 22 000,00  

4430 - różne opłaty i składki\ 15 000,00  

4530 - podatek od towarów i usług 5 000,00  

720 Informatyka 20 000,00  

72095 Pozostała działalność 20 000,00  

 1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 20 000,00  

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

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00  

4300  - zakup usług pozostałych (konserwacja sieci PSeAP) 20 000,00  

750 Administracja publiczna 3 997 159,28  

75011 Urzędy wojewódzkie 62 763,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 62 763,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 62 763,00  

  a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki 58 313,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 49 000,00  

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 8 379,00  

4120 - składki na fundusz pracy 934,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 450,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 450,00  

4300 - zakup usług pozostałych 2 000,00  

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 134 000,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  4 000,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00  

4300 - zakup usług pozostałych 1 000,00  

  2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 130 000,00  
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3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 130 000,00  

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  3 174 522,28  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 2 954 169,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 952 169,00  

  a) wynagrodzenia i naliczane od nich składniki 2 543 601,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 004 257,00  

4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 147 214,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 346 130,00  

4120 - składki na fundusz pracy 26 000,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 408 568,00  

4140  - wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych 52 800,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 68 000,00  

4260 - zakup energii 50 000,00  

4270 - zakup usług remontowych 10 000,00  

4280 - zakup usług zdrowotnych 5 783,00  

4300 - zakup usług pozostałych 130 000,00  

4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23 000,00  

4410  - podróże służbowe krajowe 9 000,00  

4430 - różne opłaty i składki 7 000,00  

4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 985,00  

4700  szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00  

3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 000,00  

 2. wydatki majątkowe, w tym: 220 353,28  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00  

 modernizacja Urzędu Miejskiego  90 000,00  

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130 353,28  

 zakup samochodu do Urzedu Miejskiego 130 353,28  

75045 Kwalifikacja wojskowa  100,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:  100,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  100,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  100,00  

4410 - podróże służbowe krajowe  100,00  

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 32 000,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 32 000,00  

  a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki 2 000,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00  
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4300  - zakup usług pozostałych  20 000,00  

75085 Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego 464 234,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 464 234,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 464 234,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  435 942,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 340 268,00  

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 219,00  

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 60 225,00  

4120 - składki na Fundusz Prac 8 230,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 292,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 10 100,00  

4280 - zakup usług zdrowotnych  700,00  

4300 - zakup usług pozostałych 5 000,00  

4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  2 500,00  

4410 - podróże służbowe krajowe  500,00  

4430 - różne opłaty i składki 2 500,00  

4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 992,00  

75095 Pozostała działalność 129 540,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:  129 540,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 108 900,00  

  a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki  59 100,00  

4100 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 34 100,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 4 000,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy 1 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 800,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00  

4300 - zakup usług pozostałych 20 000,00  

4410 - podróże służbowe krajowe  800,00  

4430 - różne opłaty i składki 25 000,00  

4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 640,00  

3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 640,00  

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 
2 238,00  

75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 
2 238,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 2 238,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 238,00  

  a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki 1 250,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne  200,00  
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4120 - składki na Fundusz Pracy  50,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  988,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia  600,00  

4300 - zakup usług pozostałych  388,00  

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 651 600,85  

75412 Ochotnicze straże pożarne 648 757,85  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 134 385,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 118 385,00  

  a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki  23 685,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne  165,00  

4170  - wynagrodzenia bezosobowe 23 520,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  94 700,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia  35 000,00  

4260 - zakup energii 15 000,00  

4270 - zakup usług remontowych 17 000,00  

4300  - zakup usług pozostałych 20 000,00  

4430 - różne opłaty i składki 7 700,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00  

3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000,00  

 2. wydatki majątkowe, w tym: 514 372,85  

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

 modernizacja parkingu przy OSP Lecka 15 000,00  

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-środki Uni  

 
Dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla 

potrzeb OSP 
249 372,85  

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-środki budżetowe  

 
Dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla 

potrzeb OSP 
 250 000,00  

75414 Obrona cywilna 2 843,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 2 843,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 843,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  2 843,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 843,00  

757 
Obsługa długu publicznego 

330 000,00  
w tym: 

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 330 000,00  

75702  1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 330 000,00  

8110 
 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 
330 000,00  

758 Różne rozliczenia 215 000,00  

75818 Rezerwy ogólne i celowe 210 000,00  
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 1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na:  210 000,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 210 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 210 000,00  

4810 
- rezerwy: ogólna 80 000 zł,  

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 130 000 zł 
210 000,00  

75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00  

 1. wydatki bieżące 5 000,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00  

4500  - pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00  

801 Oświata i wychowanie 19 211 161,45  

80101 Szkoły podstawowe 11 675 732,81  

 1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 11 605 732,81  

  1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 11 147 244,81  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 877 779,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 7 610 171,00  

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 566 491,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 479 239,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy 210 328,00  

4170  - wynagrodzenia bezosobowe 9 300,00  

4170  - wynagrodzenie bezosobowe (projekt Złoty Polski) 2 250,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 269 465,81  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 173 600,00  

4210  - zakup materiałów i wyposażenia (projekt Złoty Polski NBP) 11 509,81  

4240 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 21 000,00  

4240  zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (projekt Złoty Polski) 2 085,00  

4260  - zakup energii 417 000,00  

4270  - zakup usług remontowych 61 000,00  

4280  - zakup usług zdrowotnych 19 300,00  

4300 - zakup usług pozostałych 130 000,00  

4300  - zakup usług pozostałych (projekt Złoty Polski))  900,00  

4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 800,00  

4410  - podróże służbowe krajowe 16 700,00  

4430 - różne opłaty i składki 26 000,00  

4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 374 571,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  458 488,00  

3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  458 488,00  

 2. wydatki majątkowe, w tym:  70 000,00  

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:  

6050 remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Lecce 20 000,00  

6050 opracowanie projektu rozbudowa Szkoły Podstawowej w Futomie 50 000,00  
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80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 798 137,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 798 137,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:  757 281,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 695 519,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  538 832,00  

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 656,00  

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 103 383,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy  14 648,00  

  b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 61 762,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00  

4240 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  5 000,00  

4270  - zakup usług remontowych 5 000,00  

4280 - zakup usług zdrowotnych  650,00  

4300 - zakup usług pozostałych 6 000,00  

4440  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 112,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  40 856,00  

3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 40 856,00  

80104 Przedszkola 1 935 741,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 1 935 741,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 835 547,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 669 412,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 282 833,00  

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 029,00  

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 252 386,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy 36 164,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 166 135,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00  

4240 - zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00  

4260  -zakup energii 45 000,00  

4270  - zakup usług remontowych 3 000,00  

4280  - zakup usług zdrowotnych 2 000,00  

4300 - zakup usług pozostałych 12 500,00  

4330 
 zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego (koszty przedszkoli publicznych z innych gmin) 
12 000,00  

4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00  

4410 - podróże służbowe krajowe  500,00  

4430 - różne opłaty i składki 2 000,00  

4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 635,00  

  2) dotacje na zadania bieżące  30 000,00  

2310 -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 30 000,00  
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  realizowane na podstawie porozumień(umów) między 

  jednostkami samorządu terytorialnego 

 (koszty przedszkoli niepublicznych z innych gmin) 

3020  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 194,00  

 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 70 194,00  

80113 Dowożenie uczniów do szkół 130 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 130 000,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 130 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130 000,00  

4300 - zakup usług pozostałych 130 000,00  

80120 Licea Ogólnokształcące 948 298,34  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 948 298,34  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 916 450,34  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 777 951,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 602 148,00  

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 305,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 115 018,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy 16 480,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe  1 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138 499,34  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00  

4240 - zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00  

4260  - zakup energii 70 000,00  

4270 - zakup usług remontowych 3 500,00  

4280 - zakup usług zdrowotnych 1 000,00  

4300 - zakup usług pozostałych 15 000,00  

4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00  

4410 - podróżne służbowe krajowe 1 000,00  

4430 - różne opłaty i składki 3 000,00  

4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 999,34  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 848,00  

3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 31 848,00  

80132 Szkoły artystyczne 1 439 836,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 1 439 836,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 366 742,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 254 626,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 953 978,00  

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 923,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 188 253,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy 26 972,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 17 500,00  
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  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 112 116,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00  

4240  - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 7 000,00  

4270  - zakup usług remontowych 9 000,00  

4280 - zakup usług zdrowotnych 4 000,00  

4300 - zakup usług pozostałych 20 000,00  

4410  - podróżne służbowe krajowe 1 000,00  

4430 - różne opłaty i składki 2 000,00  

4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 116,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 094,00  

3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 73 094,00  

80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 5 500,00  

 1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 5 500,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 500,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 500,00  

4300 - zakup usług pozostałych 5 500,00  

80148 Stołówki szkolne 1 440 558,00  

 1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 1 440 558,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 1 439 858,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 816 350,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 638 849,00  

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 001,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 116 768,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy 16 732,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 623 508,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 52 000,00  

4220 - zakup środków żywności 529 000,00  

4280  - zakup usług zdrowotnych 3 250,00  

4300 - zakup usług pozostałych 10 000,00  

4410 - podróże służbowe krajowe 8 600,00  

4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 658,00  

 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  700,00  

3020  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  700,00  

80149 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

110 400,00  

 1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 110 400,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 101 600,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 600,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 82 000,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 17 000,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy 2 600,00  
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 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 800,00  

3020  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 800,00  

80150 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 
517 700,00  

 1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 517 700,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 490 700,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 454 500,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 370 000,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 72 500,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy 12 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 200,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00  

4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 8 700,00  

4260 - zakup energii  6 500,00  

4300 - zakup usług pozostałych  7 500,00  

 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 000,00  

3020  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27 000,00  

80195 Pozostała działalność 209 258,30  

 1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 209 258,30  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 209 258,30  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 000,00  

4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00  

4117 skłaki na ubezpieczenie społeczne 20 000,00  

4127 składki na Fundusz Pracy 5 000,00  

4177 wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 134 258,30  

4440 
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

96 543,00  
 (nauczycieli emerytów i rencistów) 

4217 zakup materiałów i wyposażenia  4 715,30  

4307 zakup usług pozostałych 33 000,00  

851 Ochrona zdrowia: 120 000,00  

85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00  

 1. wydatki bieżące 5 000,00  

  w tym w szczególności na:  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 000,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  4 000,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenie 1 000,00  

4300 - zakup usług pozostałych  3 000,00  

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 000,00  
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 1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 105 000,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 105 000,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 780,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 6 800,00  

4120 - składki na fundusz pracy  980,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47 220,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00  

4300 - zakup usług pozostałych 33 720,00  

4410 - podróże służbowe krajowe  500,00  

4430 - różne opłaty i składki 1 000,00  

85158 Izby wytrzeźwień 10 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 10 000,00  

  1) dotacje na zadania bieżące 10 000,00  

2310 
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) miedzy 10 000,00  
  jednostkami samorządu terytorialnego 

852  Pomoc społeczna  2 450 582,00  

85202 Domy pomocy społecznej 934 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 934 000,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 934 000,00  

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 934 000,00  

4330 
 - zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego. 
934 000,00  

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 3 000,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 000,00  

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia  300,00  

4300 - zakup usług pozostałych 1 100,00  

4410 - podróże służbowe krajowe  100,00  

4700  szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00  

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 

22 100,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 22 100,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na: 22 100,00  

  b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 22 100,00  

4130  - składki na ubezpieczenie zdrowotne  22 100,00  

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 201 300,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 201 300,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 201 300,00  

3110 - świadczenia społeczne 201 300,00  
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85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 10 000,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00  

3110 - świadczenia społeczne 10 000,00  

85216 Zasiłki stałe 254 100,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 254 100,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 254 100,00  

3110 - świadczenia społeczne 254 100,00  

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej  531 840,00  

 1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 531 840,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na: 524 506,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  435 636,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 324 165,00  

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  28 000,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 60 643,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy 8 628,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 14 200,00  

  b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 88 870,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00  

4260 - zakup energii 3 600,00  

4270  - zakup usług remontowych 2 000,00  

4280  - zakup usług zdrowotnych 1 200,00  

4300 - zakup usług pozostałych  26 000,00  

4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00  

4410 - podróże służbowe krajowe 14 400,00  

4430 - różne opłaty i składki  900,00  

4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 170,00  

4480 - podatek od nieruchomości  600,00  

4700  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  5 500,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 334,00  

3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000,00  

3110 - świadczenia społeczne 4 334,00  

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 437 242,00  

 1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 437 242,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na: 172 642,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172 642,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 53 185,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy  7 697,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe  111 760,00  

 2. dotacja na zadania bieżące 264 600,00  

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 264 600,00  
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art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40 000,00  

 1.wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 40 000,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00  

3110 - świadczenia społeczne 40 000,00  

85295 Pozostała działalność 17 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 17 000,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na: 17 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 000,00  

4330  zakup usług przez jst od innych jednostek jst 17 000,00  

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 635 323,00  

85401 Świetlice szkolne 583 323,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 583 323,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 550 999,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 504 283,00  

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 397 369,00  

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 534,00  

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 76 426,00  

4120 składki na Fundusz Pracy 10 954,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 716,00  

4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 900,00  

4240 zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00  

4300 zakup usług pozostałych 6 000,00  

4440 odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 24 816,00  

 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 324,00  

3020 wdatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 32 324,00  

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnych 40 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 40 000,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00  

3260 inne formy pomocy dla uczniów 40 000,00  

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 12 000,00  

 1.wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 12 000,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00  

3240 stypendia dla uczniów 12 000,00  

855 Rodzina 15 698 932,00  

85501 Świadczenia wychowawcze 10 132 705,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 10 132 705,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  360 622,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 851,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 220 031,00  
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4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  18 000,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 40 989,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy  5 831,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe   -  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75 771,00  

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. 

15 000,00  

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. 

5 000,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00  

4260 - zakup energii 3 500,00  

4270  -zakup usług remontowych 2 000,00  

4280 - zakup usług zdrowotnych  700,00  

4300 - zakup usług pozostałych 24 000,00  

4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00  

4410 - podróże służbowe krajowe  200,00  

4430 - różne opłaty i składki  150,00  

4700  szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00  

4440  -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 721,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 772 083,00  

3110 - świadczenia społeczne 9 672 083,00  

3110  - gminne becikowe 100 000,00  

85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
4 599 290,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 4 599 290,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 541 351,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 461 680,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 220 031,00  

4010  - koszty obsługi świadczeń z F.A. 6 828,00  

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 000,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 210 989,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy 5 832,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe   -  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  79 671,00  

2910 

 - zwrot dotacji oraz platności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, 

pobranych nienależnielub w nadmiernej wysokości. 

 15 000,00  

4560 

 - odsetki od dotacji oraz platności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

5 000,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00  

4260 - zakup energii 2 400,00  
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4270  -zakup usług remontowych 2 000,00  

4280 - zakup usług zdrowotnych  700,00  

4300 - zakup usług pozostałych 28 000,00  

4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00  

4410 - podróże służbowe krajowe  200,00  

4430 - różne opłaty i składki  150,00  

4440  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 721,00  

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  4 000,00  

 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 057 939,00  

3110 świadczenia społeczne   4 057 939,00  

  - świadczenia społeczne (MGOPS) 3 837 139,00  

  - świadczenia społeczne (Fundusz Alimentacyjny) 220 800,00  

85503 Karta dużej rodziny 5 000,00  

 1. wydatki bieżące 5 000,00  

  a) dotacja na zadania bieżące 5 000,00  

2310 

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

porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego-Gmina Głogów 

Małopolski 

5 000,00  

85504 Wspieranie rodziny 610 623,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 610 623,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na: 211 793,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 197,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 46 507,00  

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  2 960,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 8 518,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy 1 212,00  

 b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 152 596,00  

4210  - zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00  

4280 - zakup usług zdrowotnych  170,00  

4300 - zakup usług pozostałych 2 354,00  

4410 - podróże służbowe krajowe 2 000,00  

4330 - zakup usług przez jednostki jst od innych jednostek jst. 144 000,00  

4440  -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 272,00  

4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 398 830,00  

3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   500,00  

3110  - świadczenia społeczne Dobry Start 300+ 398 330,00  

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 338 414,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 338 414,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na: 337 914,00  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 264 058,00  

4010  - wynagrodzenie osobowe pracowników 202 968,00  
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4040  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 148,00  

4110  - składki na ubezpieczenie społeczne 39 573,00  

4120  - składki na Fundusz Pracy 5 369,00  

 b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73 856,00  

4210  - zakup mater.i wyposaż. 29 600,00  

4220  - zakup środków żywności 25 000,00  

4270  - zakup usług remontowych 1 000,00  

4280  - zakup usl.zdrowotnych 2 000,00  

4300  - zakup usług pozostałych 7 200,00  

4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00  

4410 - podróże służbowe krajowe  500,00  

4430 - różne opłaty i składki 1 000,00  

4440  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 356,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  500,00  

3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   500,00  

85513 skł. na ubezpie. zdrowotne za osoby pob.świadcz. 12 900,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 12 900,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na: 12 900,00  

 b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 900,00  

4130  - składki na ubezpie.zdrowotne za osoby pob.świadcz. 12 900,00  

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: 3 346 080,00  

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 480 000,00  

 2. wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 480 000,00  

6050 
 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji 

sanitarnej w Błażowej ul. Myśliwska, ul. Pilipca, ul.Spółdzielcza 80 000,00  

6050 
 - opracowanie wstępnego projektu budowy kanalizacji Błażowa Dolna, Nowy 

Borek 200 000,00  

6050  -budowa kanalizacji u.l Zielona, 3-go Maja, Parkowa w Błażowej 200 000,00  

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 058 580,00  

 1. wydatki bieżące w tym w szczególności na: 2 058 580,00  

 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  2 058 580,00  

 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 293,00  

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 50 225,00  

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 947,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 7 983,00  

4120 - składki na fundusz pracy 1 138,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00  

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 978 287,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 9 200,00  

4300 - zakup usług pozostałych 1 954 057,70  

4300  zakup usług pozostałych (PSZOK LUBENIA) 10 000,00  

4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00  
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4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00  

4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 229,30  

4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00  

90003 Oczyszczanie miast i wsi 250 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 250 000,00  

 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  250 000,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250 000,00  

4300 - zakup usług pozostałych 250 000,00  

90004 Utrzymanie zieleni w miastach 110 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 110 000,00  

 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 110 000,00  

 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 000,00  

4170  - wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00  

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 000,00  

4210  - zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00  

4300  - zakup usług pozostałych 95 000,00  

90013 Schroniska dla zwierząt 20 000,00  

 1 wydatki bieżące w tym w szczególności na: 20 000,00  

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

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00  

4300  - zakup usług pozostałych 20 000,00  

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 000,00  

 1 wydatki bieżące w tym w szczególności na: 350 000,00  

 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  350 000,00  

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 350 000,00  

4260 - zakup energii 270 000,00  

4270 - zakup usług remontowych 80 000,00  

 2. wydatki majątkowe w tym: 50 000,00  

6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a to: 50 000,00  

 - budowa oświetlenia ulicznego Futoma Dalnica 50 000,00  

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

korzystanie ze środowiska 
15 500,00  

 1 wydatki bieżące w tym w szczególności na: 5 000,00  

 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 000,00  

 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00  

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00  

4210  - zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00  

4300 - zakup usług pozostałych 1 000,00  

 2. wydatki majątkowe 10 500,00  

6230 
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 10 500,00  
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publicznych 

90020 Wpłaty i wypłaty związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000,00  

 1.wydatki bieżące 2 000,00  

 w tym w szczególności na:  

 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000,00  

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

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00  

4300 -zakup usług pozostałych 1 000,00  

90095 Pozostała działalność 10 000,00  

 1. wydatki bieżące 10 000,00  

  w tym w szczególności na:  

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

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

4300  - zakup usług pozostałych 10 000,00  

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 238 000,00  

92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby 778 000,00  

 1. wydatki bieżące 658 000,00  

  w tym w szczególności na:  

 1) wydatki jednostek budżetowych a to: 13 000,00  

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 13 000,00  

4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00  

4260 - zakup energii 10 000,00  

4300 zakup usług pozostałych 1 000,00  

 2) dotacje na zadania bieżące 645 000,00  

2480  dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kuktury 645 000,00  

 2. wydatki majątkowe, w tym: 120 000,00  

  a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00  

6050  - termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Piątkowej 100 000,00  

6050  - modernizacja parkingu przy GOK Błażowa 20 000,00  

92116 Biblioteki 460 000,00  

 1. wydatki bieżące 460 000,00  

  w tym w szczególności na:  

  a) dotacja na zadania bieżące 460 000,00  

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 460 000,00  

926 Kultura fizyczna  776 120,39  

92601 Obiekty sportowe 249 120,39  

 1 wydatki bieżące 249 120,39  

  1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 248 820,39  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145 306,39  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 117 936,00  

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 603,39  
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4110  - składki na ubezpieczenie społeczne 20 613,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy 2 954,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 103 514,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00  

4260 - zakup energii 65 000,00  

4270 - zakup usług remontowych 5 000,00  

4280 - zakup usług zdrowotnych  500,00  

4300 - zakup usług pozostałych 7 000,00  

4430 - różne opłaty i składki 2 000,00  

4410 - podróże służbowe krajowe  200,00  

4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 814,00  

  2). świadczenia na rzecz osób fizycznych  300,00  

3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   300,00  

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej  127 000,00  

 1. wydatki bieżące 127 000,00  

  w tym w szczególności na:  

  1) dotacje na zadania bieżące 127 000,00  

2820 

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom: LKS Błażowianka - 65 000,00.LZS Kąkolówka 

22 000,00. IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa -28 

000,00.Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża - 12 000,00.  

127 000,00  

92695 Pozostała działalność 400 000,00  

 2. wydatki majątkowe, w tym: 400 000,00  

  a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00  

6050 budowa budynku wielofunkcyjnego przy stadionie sportowym w Błażowej 400 000,00  

 Wydatki ogółem 50 701 274,94  

 w tym:  

 1. wydatki bieżące 47 487 730,84  

 1) wydatki jednostek budżetowych 29 909 800,84  

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 328 354,39  

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 581 446,45  

 2. dotacje na zadania bieżące 1 541 600,00  

 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 706 330,00  

 4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 330 000,00  

  II Wydatki majątkowe 3 213 544,10  

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 631 644,00 złotych zgodnie z tabelą jak poniżej: 

Dział  

Plan na 2020 rozdz  Wyszczególnienie 

§  

 Dochody  

750 Administracja publiczna, w tym: 62 863,00  

75011 Urzędy wojewódzkie 62 763,00  
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 a) dochody bieżące  62 763,00  

2010 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo gminnym) ustawami 

62 763,00  

75045 Kwalifikacja wojskowa  100,00  

2010 a) dochody bieżące   100,00  

 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo gminnym) ustawami 

 100,00  

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

sądownictwa 
2 238,00  

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 238,00  

 a) dochody bieżące  2 238,00  

2010 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom 

gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 

2 238,00  

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 843,00  

75414 Obrona cywilna 2 843,00  

 a) dochody bieżące  2 843,00  

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom 

gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 

2 843,00  

852 Pomoc społeczna  25 500,00  

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 4 400,00  

 a) dochody bieżące  4 400,00  

2010 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom 

gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 

4 400,00  

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 100,00  

 a) dochody bieżące  21 100,00  

2010 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom 

gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 

21 100,00  

855 Rodzina 14 538 200,00  

85501 Świadczenia wychowawcze 9 755 000,00  

 a)dochody bieżące 9 755 000,00  

2060 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo 

gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

 9 755 000,00  

85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
4 358 700,00  

 a)dochody bieżące 4 358 700,00  

2010 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom 

gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 

 4 358 700,00  

85504 Wsparcie na rzecz rodziny 411 600,00  

 a)dochody bieżące 411 600,00  
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2010 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom 

gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 

 411 600,00  

85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

12 900,00  

 a) dochody bieżące 12 900,00  

2010 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom 

gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami. 

12 900,00  

 Ogółem dochody 14 631 644,00  

 Wydatki 14 631 644,00  

750 Administracja publiczna  62 863,00  

75011 Urzędy wojewódzkie 62 763,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:  62 763,00  

 a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki 58 313,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 49 000,00  

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 8 379,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy  934,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 10 839,00  

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 450,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 450,00  

4300 - zakup usług pozostałych  2 000,00  

75045 Kwalifikacja wojskowa  100,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:  100,00  

 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  100,00  

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  100,00  

4410 - podróże służbowe krajowe  100,00  

751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 2 238,00  

w tym: 

75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 
2 238,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 2 238,00  

 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 238,00  

  a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki 1 250,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne  200,00  

4120 - składki na Fundusz Pracy  50,00  

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00  

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  988,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia  600,00  

4300 - zakup usług pozostałych 388,00  

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 843,00  
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75414 Obrona cywilna 2 843,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 2 843,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 843,00  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 843,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 843,00  

852  Pomoc społeczna 25 500,00  

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 4 400,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 4 400,00  

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

 b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań  66,00  

4300 zakup usług pozostałych  66,00  

 2) świadczenia na rzecz osób fizychnych 4 334,00  

3110 świadczenia społeczne 4 334,00  

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 100,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 21 100,00  

 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 21 100,00  

  a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki 21 100,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 2 600,00  

4120 - składki na fundusz Pracy  500,00  

4170 - wynagrodzenie bezosobowe  18 000,00  

855 Rodzina 14 538 200,00  

85501 Świadczenia wychowawcze 9 755 000,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 9 755 000,00  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 82 917,00  

 a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki 68 417,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 57 617,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 9 500,00  

4120 - składki na fundusz Pracy 1 300,00  

 b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 14 500,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00  

4300 - zakup usług pozostałych 8 000,00  

4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  500,00  

4700 - szkolenia pracowników 1 000,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 672 083,00  

3110 świadczenia społeczne 9 672 083,00  

85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
4 358 700,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 4 358 700,00  

 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 300 761,00  

 a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki 286 571,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 94 371,00  
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4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 190 000,00  

4120 - składki na fundusz Pracy 2 200,00  

 b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 14 190,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00  

4260  zakup energii 1 200,00  

4300 - zakup usług pozostałych 7 190,00  

4360  opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 800,00  

4700  - szkolenia pracowników  1 000,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 057 939,00  

3110 - świadczenia społeczne 4 057 939,00  

85504 Wspieranie rodziny 411 600,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 411 600,00  

 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 13 270,00  

 a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki 10 616,00  

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 8 871,00  

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 528,00  

4120 - składki na fundusz Pracy  217,00  

 b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2 654,00  

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00  

4300 - zakup usług pozostałych 1 654,00  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 398 330,00  

3110  - świadczenia społeczne  398 330,00  

85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

12 900,00  

 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na: 12 900,00  

 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   

 b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 12 900,00  

4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 900,00  

  Ogółem wydatki 14 631 644,00  

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości 793 647,98 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów i pożyczek 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 358 647,98 złotych w tym z: 

- długoterminowych kredytów i pożyczek (§ 952-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym) w kwocie 2 358 647,98 złotych. 

3. Ustala się rozchody budżetu (§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w kwocie 

1 565 000,00 złotych z następujących tytułów: 

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 565 000,00 złotych. 

b) źródłem finansowania rozchodów są przychody z kredytów i pożyczek długoterminowych 

§ 5. Ustala się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z tabelą jak niżej: 
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Dział 
Nazwa programu projektu Kwota 

rozdział 

 Dochody majątkowe 249 372,85  

754 Dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem 

dla potrzeb OSP 
 249 372,85  

75412 

 Dochody bieżące 112 715,30  

801 
Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa 112 715,30  

80195 

 Razem: 362 088,15  

 Wydatki majątkowe 249 372,85  

754 Dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem 

dla potrzeb OSP 
249 372,85  

75412 

 Wydatki bieżące 112 715,30  

801 
Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa 112 715,30  

80195 

 Razem: 362 088,15  

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 

publicznych w kwocie 1 602 100,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1     

§ 7. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu Gminy Błażowa wynikające z odrębnych 

ustaw: 

1. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane stosownie do 

art. 403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz U z 2019 poz 1396) 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 w kwocie 10 000 złotych oraz wydatki na finansowanie 

zadań określonych w tej ustawie w kwocie 15 500 złotych, w tym na zakup pojemników na śmieci oraz 

edukacja ekologiczna, konkursy – 5000,00 złotych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zwierających azbest – 5 000,00 złotych. 

- zakup pojemników na śmieci oraz edukację ekologiczną, konkursy - 5 000,00 złotych, 

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 10 500,00 złotych 

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane stosownie do art. 18 

ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2019r poz. 2277) na podstawie którego dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 i 18 

oraz dochody określonew art. 11 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których 

mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2019r poz.852; 

dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele w kwocie 110 000 złotych i przeznacza się na wydatki 

związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 

w wysokości 90 000,00 złotych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym wysokości 105 000 zł 

i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 

5 000,00 złotych. 

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

2048580,00 złotych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnym czystości, porządku w gminach (Dz U z 2019 poz.2010). Wydatki obejmują koszty: 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 30 – Poz. 1273



- odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie 

i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 1 954057,70 złotych (rozdz. 

90002) obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 984 522,30 złotych (rozdz. 90002) 

§ 8. Ustala się wydatki w ogólnej kwocie 328 888,99zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu 

sołeckiego, zgłoszone we wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków 

życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r 

o funduszu sołeckim (Dz U z 2014r poz. 301) w podziale na Sołectwa, zgodnie z poniższą tabelą 

Dział 
Nazwa sołectwa Kwota 

Rozdział 

Paragraf Nazwa zadania, przedsięwzięcia  

600 
 Lecka 

 40 769,90  60016 

6050 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 50 w Lecce 

600 
Nowy Borek  

 40 769,90  60016 

6050 Przebudowa drogi gminnej nr ewid.3190/6 w Nowym Borku  

600 
Błażowa Górna 

 36 407,52  60016 

6050 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1360 w Błażowej Górnej 

600 
 Białka 

 33 757,48  60016 

6050 Przebudowa drogi gminnej nr ewid.360/1 w Białce  

600 
Futoma 

40 768,10  60016 

6050 Poprawa nawierzchni drogi nr 2466, udrożnienie rowów, przepustów w Futomie 

600 
Błażowa Dolna Mokłuczka 

14 106,39  60016 

6050 Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 1768 w Błażowej Dolnej k/Bartonia 

600 
Błazowa Dolna 

40 769,90  60016 

6050 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2002 w Błażowej Dolnej 

600 
Piątkowa 

40 769,90  60016 

6050 Przebudowa drogi gminnej nr ewid.2115 w Piątkowej 

921 
Kąkolówka 

40 769,90  92109 

6050 Wyasfaltowanie drogi nr 2570 Kąkolówka 

 O G Ó Ł E M 328 888,99  

§ 9. Ustala się rezerwy w wysokości 210 000 złotych w tym: 

1. rezerwa ogólna w wysokości 80 000,00 złotych 

2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 

130 000 złotych 
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§ 10. 1 Ustala się roczne limity dla: 

a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągania na finansowanie przejściowego deficytu budżetu 

w kwocie 1 500 000,00 złotych. 

b) zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

w kwocie 793 647,98 złotych, 

c) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 565 000,00 złotych. 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Błażowej do: 

1. Do dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących polegających na 

zwiększaniu lub zmniejszaniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz 

zmniejszaniu i zwiększaniu planowanych wydatków majątkowych, przenoszenia wydatków między 

wydatkami bieżącymi a majątkowymi. 

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości 1 500 000,00 złotych. 3 Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach 

bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błażowej. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą o dnia 1 stycznia 2020 roku 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Błażowej 

 

 

Sławomir Kowal 
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