
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XX/111/2011 

RADY GMINY JABŁONKA 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy 

Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.  

Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) Rada Gminy Jabłonka uchwala co 

następuje: 

§ 1.  

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Jabłonka na rok 2011 o kwotę 143.880 zł w tym: dochody bieżące 

103.880 zł, dochody majątkowe 40.000 zł, a zmniejsza się dochody budżetu Gminy Jabłonka o kwotę 

331.785,67 zł w tym: dochody bieżące - 240.478 zł, dochody majątkowe 91.307,67 zł - szczegółowość 

zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy Jabłonka stanowią ogółem kwotę 56.401.381,96 zł 

w tym: dochody bieżące - 48.002.454,34 zł, dochody majątkowe - 8.398.927,62 zł.  

§ 2.  

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jabłonka na rok 2011 o kwotę 245.329,10 zł w tym: wydatki bieżące - 

175.329,10 zł, wydatki majątkowe - 70.000 zł,a zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 433.234,77 zł w tym: 

wydatki bieżące - 271.927,10 zł, wydatki majątkowe - 161.307,67 zł - szczegółowość zmian przedstawia 

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu Gminy Jabłonka stanowią ogółem kwotę 57.946.361,31 zł 

w tym:  

- wydatki bieżące - 42.542.305,74 zł z czego na:  

1) wydatki jednostek budżetowych - 32.815.675,92 zł w tym:  

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.479.526,98 zł  

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 12.336.148,94 zł  

2) dotacje na zadania bieżące - 1.209.580,80 zł  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.582.266,02 zł  

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

o finansach publicznych - 320.783 zł  

5) obsługa długu - 614.000 zł  
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- wydatki majątkowe - 15.404.055,57 zł w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 

15.404.055,57 zł z czego na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.851.721,76 zł.  

§ 3.  

1. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 

18 stycznia 2011 roku, która po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  

2. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 

18 stycznia 2011 roku, szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.  

3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 

18 stycznia 2011 roku, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka.  

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

Województwa Małopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 

  

 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XX/111/2011 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jabłonka na rok 2011  

 dział  rozdział  §  treść  zwiększenie  zmniejszenie  

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   123 005,00 zł  

 60078  usuwanie skutków klęsk żywiołowych   123 005,00 zł  

  w tym: dochody bieżące   123 005,00 zł  

  2030  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

 123 005,00 zł  

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA  100,00 zł   

 70005  gospodarka gruntami i nieruchomościami  100,00 zł   

  w tym: dochody bieżące  100,00 zł   

  0920  pozostałe odsetki  100,00 zł   

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  100,00 zł  91507,67  

 75011  urzędy wojewódzkie  100,00 zł   

  w tym: dochody bieżące  100,00 zł   

  2360  dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami  

100,00 zł   

 75023  urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   91 507,67 zł  

  w tym: dochody bieżące   200,00 zł  

  0830  wpływy z usług   200,00 zł  

  dochody majątkowe w tym:   91 307,67 zł  

  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  

 91 307,67 zł  
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  6297  środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł  

 91 307,67 zł  

756  DOCHODY OD OSÓ PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNSOTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  

27800  67800  

 75615  wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  

 5 000,00 zł  

  w tym: dochody bieżące   5 000,00 zł  

  0310  podatek od nieruchomości   5 000,00 zł  

 75616  wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych  

15800  60000  

  w tym: dochody bieżące  15 800,00 zł  60 000,00 zł  

  0320  podatek rolny   10 000,00 zł  

  0360  podatek od spadków i darowizn   23 000,00 zł  

  0430  wpływy z opłaty targowej   27 000,00 zł  

  0500  podatek od czynności cywilno prawnych  15 000,00 zł   

  0910  odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat  

800,00 zł   

 75618  wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  

 2 800,00 zł  

  w tym; dochody bieżące   2800  

  0410  wpływy z opłaty skarbowej   2 800,00 zł  

 75621  udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa  

12 000,00 zł   

  w tym: dochody bieżące  12 000,00 zł   

  0020  podatek dochodowy od osób prawnych  12 000,00 zł   

758  RÓŻNE ROZLICZENIA  5 000,00 zł   

 75801  część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego  

5 000,00 zł   

  w tym: dochody bieżące  5 000,00 zł   

  2920  subwencje ogólne z budżetu państwa  5 000,00 zł   

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  70 880,00 zł   

 80195  pozostała działalność  70 880,00 zł   

  w tym; dochody bieżące  70 880,00 zł   

  w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 

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

70 880,00 zł   

  2001  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  

70 880,00 zł   

852  POMOC SPOŁECZNA   49 473,00 zł  

 85212  świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

 49 473,00 zł  

  w tym: dochody bieżące   49 473,00 zł  

  2010  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami  

 49 473,00 zł  
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900  GOSPODARKA 

KOMUNALNA 

I OCHRONA 

ŚRODOWISKA  

  40 000,00 zł   

 90001  gospodarka ściekowa i ochrona wód  40 000,00 zł   

  w tym: 

dochody 

majątkowe  

 40 000,00 zł   

  6290  środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł  

40 000,00 zł   

  razem dochody  143880  331785,67  

  w tym: dochody bieżące  103 880,00 

zł  

240478  

  w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 

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

70880   

  dochody majątkowe w tym:  40000  91307,67  

  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  

 91307,67  

 

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 

  

Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XX/111/2011 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonka na rok 2011 
  

dział  rozdział  treść  zwiększenie  zmniejszenie  

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  72 000,00 zł  143 005,00 zł  

 60016  drogi publiczne gminne   20 000,00 zł  

  w tym:    

  wydatki bieżące w tym:   20 000,00 zł  

  wydatki jednostek budżetowych w tym;   20 000,00 zł  

  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   20 000,00 zł  

 60078  usuwanie skutków klęsk żywiołowych  72 000,00 zł  123 005,00 zł  

  w tym:    

  wydatki bieżące w tym:  72 000,00 zł  123 005,00 zł  

  wydatki jednostek budżetowych w tym;  72 000,00 zł  123 005,00 zł  

  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  72 000,00 zł  123 005,00 zł  

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA  70 000,00 zł  70 000,00 zł  

 70005  gospodarka gruntami i nieruchomościami  70 000,00 zł  70 000,00 zł  

  w tym:    

  wydatki majątkowe w tym:  70 000,00 zł  70 000,00 zł  

  inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;  70 000,00 zł  70 000,00 zł  

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  836,10 zł  92 143,77 zł  

 75023  urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   91 307,67 zł  

  w tym:    

  wydatki majątkowe w tym:   91 307,67 zł  
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  inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;   91 307,67 zł  

  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. Pkt. 2 i 3  

 91 307,67 zł  

 75056  spis powszechny i inne  836,10 zł  836,10 zł  

  w tym:    

  wydatki bieżące w tym:  836,10 zł  836,10 zł  

  wydatki jednostek budżetowych w tym;   836,10 zł  

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane   836,10 zł  

  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  836,10 zł   

757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  10 000,00 zł   

 75702  obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego  

10 000,00 zł   

  w tym:    

  wydatki bieżące w tym:  10 000,00 zł   

  obsługa długu  10 000,00 zł   

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  80 880,00 zł  5 000,00 zł  

 80101  oświata i wychowanie  10 000,00 zł  2 000,00 zł  

  w tym:    

  wydatki bieżące w tym:  10 000,00 zł  2 000,00 zł  

  wydatki jednostek budżetowych w tym;  10 000,00 zł  2 000,00 zł  

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane   2 000,00 zł  

  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  10 000,00 zł   

 80103  oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   600,00 zł  

  w tym:    

  wydatki bieżące w tym:   600,00 zł  

  wydatki jednostek budżetowych w tym;   600,00 zł  

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane   600,00 zł  

 80110  gimnazja   2 400,00 zł  

  w tym:    

  wydatki bieżące w tym:   2 400,00 zł  

  wydatki jednostek budżetowych w tym;   2 400,00 zł  

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane   2 400,00 zł  

 80195  pozostała działalność  70 880,00 zł   

  w tym:    

  wydatki bieżące w tym:  70 880,00 zł   

  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  

70 880,00 zł   

852  POMOC SPOŁECZNA  1 613,00 zł  51 086,00 zł  

 85212  świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego  

1 613,00 zł  51 086,00 zł  

  w tym:    

  wydatki bieżące w tym:  1 613,00 zł  51 086,00 zł  

  wydatki jednostek budżetowych w tym;  1 613,00 zł  2 554,00 zł  

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 613,00 zł   

  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   2 554,00 zł  

  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   48 532,00 zł  

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   72 000,00 zł  

 90015  oświetlenie ulic, placów i dróg   72 000,00 zł  

  w tym:    

  wydatki bieżące w tym:   72 000,00 zł  

  wydatki jednostek budżetowych w tym;   72 000,00 zł  

  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   72 000,00 zł  
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921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  10 000,00 zł   

 92109  domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  10 000,00 zł   

  w tym:    

  wydatki bieżące w tym:  10 000,00 zł   

  dotacje na zadania bieżące  10 000,00 zł   

  razem wydatki  245 329,10 zł  433 234,77 zł  

  w tym;    

  wydatki bieżące w tym:  175 329,10 zł  271 927,10 zł  

  wydatki jednostek budżetowych w tym;  83 613,00 zł  223 395,10 zł  

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 613,00 zł  5 836,10 zł  

  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  82 000,00 zł  217 559,00 zł  

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych  836,10 zł  48 532,00 zł  

  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  

70 880,00 zł   

  -obsługa długu  10 000,00 zł   

  -dotacje na zadania bieżące  10 000,00 zł   

  wydatki majątkowe w tym:  70 000,00 zł  161 307,67 zł  

  inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;  70 000,00 zł  161 307,67 zł  

  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  

 91307,67  

 

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 

  

 

Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XX/111/2011 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

wydatki majątkowe budżetu Gminy Jabłonka na rok 2011  

 DZIAŁ  ROZDZIAŁ  TREŚĆ  zwiększenie  zmniejszenie  plan po 

zmianach  

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    1848360,14  

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie    641085,14  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne     

  1) budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 957 na odcinku 
w Zubrzycy Górnej i w Zubrzycy Dolnej  

  596 685,14 zł  

  2) wykonanie projektu na budowę chodnika wzdłuż drogi 

wojewódzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją 

deszczową w kierunku na Lipnicę  

  30 000,00 zł  

  3) wykonanie dokumentacji projektowej budowy lewostronnego 

chodnika wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową w 

miejscowości Jabłonka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 957 od 
skrzyżowania z ul. Energetyków do stacji paliw BLISKA  

  14 400,00 zł  

 60014  drogi publiczne powiatowe    200 000,00 zł  

  W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     

  1)dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego na zadanie; 

Przebudowa drogi powiatowej Nr K 1675 Jabłonka – Lipnica Mała 
etap I  

  200 000,00 zł  

 60016  Drogi publiczne gminne    310 996,00 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne     

  1)projekt i budowa mostu do Piosków w Zubrzycy Górnej    140 000,00 zł  
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  2)wykonanie projektu mostów we wsiach: Zubrzyca Górna, Lipnica 
Mała, Jabłonka oraz przepustu w Orawce  

  54 489,00 zł  

  3)wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Podhalańskiej 

w Jabłonce w kierunku stacji benzynowej  

  537,00 zł  

  4)remont drogi ul. 3-go Maja w Jabłonce    97 815,00 zł  

  5)poszerzenie drogi do kompleksu oświatowego w Jabłonce, ul. P. 

Jabłońskiego  

  18 155,00 zł  

 60078  usuwanie skutków klęsk żywiołowych    696 279,00 zł  

  W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     

  1)odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej na rzece Czarna Orawa 
wraz z wykonaniem zabezpieczeń za pomocą opasek z walców 

siatkowo kamiennych prawego i lewego brzegu  

  696 279,00 zł  

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA   70 000,00 

zł  
70000  5 515 428,15 zł  

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  70 000,00 zł  70000  5 515 428,15 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne     

  1)budowa ogrodzenia wokół budynku Orawskiej biblioteki 
Publicznej w Jabłonce oraz pozostałe wydatki inwestycyjne  

  148 200,00 zł  

  2)poprawa dostępności usług ochrony zdrowia poprzez budowę 

infrastruktury w Jabłonce – dalszy etap budowy ośrodka zdrowia 

w Jabłonce  

  1 771 000,00 zł  

  3)projekt i wykonanie fontanny w parku przy Centrum Kultury 

Górnej Orawy w Jabłonce oraz urządzenie parku  

  201 000,00 zł  

  4)wykup i regulacja własności gruntów w Gminie Jabłonka we 

wsiach: Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna, 
Lipnica Mała, Chyżne  

 40 000,00 zł  1 000 000,00 zł  

  5)Budowa Centrum Kultury Górnej Orawy Orawskie Centrum 

Kultury – dalszy etap budowy, wyposażenie  

 30 000,00 zł  2 324 228,15 zł  

  W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej 

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

  1 981 463,15 zł  

  6)kontynuacja budowy garaży dla potrzeb ZUK    1 000,00 zł  

  7)wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych 
w Jabłonce, oprogramowanie  

70 000,00 zł   70 000,00 zł  

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA   91307,67  445 792,33 zł  

 75023  urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    445 792,33 zł  

  W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     

  1)budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jabłonka – 
zakup infomatów  

 91 307,67 zł  438 692,33 zł  

  W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej 
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

 91 307,67 zł  428 712,33 zł  

  2)zakup urządzeń do monitoringu terenu wokół budynku Urzędu 

Gminy  

  7 100,00 zł  

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA    180 000,00 zł  

 75412  Ochotnicze straże pożarne     180 000,00 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne     

  1)remont budynku remizy OSP w Zubrzycy Górnej    130 000,00 zł  

  2)dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej na 

zakup specjalistycznego samochodu  

  50 000,00 zł  

801  OŚWIATAIWYCHOWANIE     2 493 802,00 zł  

 80101  Szkoły podstawowe     2 102 781,00 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne     

  1)remont budynku Zespołu Szkół w Jabłonce      100 000,00 zł  

  2)remont i rozbudowa szkoły podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej 
wraz z salą gimnastyczną  

  359 461,84 zł  

  3)remont szkoły podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej    55 000,00 zł  

  4)remont budynku szkoły podstawowej Nr 3 w Zubrzycy Górnej    45 000,00 zł  

  5)Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zubrzycy Dolnej- 

rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Zubrzycy 
Dolnej , budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Zubrzyca Dolna  

  800 402,00 zł  

  6)wykonanie projektu i odwodnienie budynku zespołu szkól   271 800,00 zł  
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w Zubrzycy Górnej  

  7)wykonanie ujęcia wodociągowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 

w Podwilku  

  44 530,00 zł  

  8)budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Podwilku    107 683,00 zł  

  9)budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lipnicy Małej    107 683,00 zł  

  10) budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lipnicy 
Małej  

  111 221,16 zł  

  11) prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń na 

potrzeby stołówki szkolnej w budynku Zespołu Szkół w Zubrzycy 
Górnej  

  100 000,00 zł  

 80104  Przedszkola    364 000,00 zł  

  W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     

  1)budowa placu zabaw w Jabłonce    364 000,00 zł  

  W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej 

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

  351 995,00 zł  

 80110  Gimnazja    27 021,00 zł  

  W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     

  1)budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zubrzycy 

Górnej  

  27 021,00 zł  

851  OCHRONA ZDROWIA      255 000,00 zł  

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi    255 000,00 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne     

  2)budowa trybun na stadionie sportowym w Jabłonce    255 000,00 zł  

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA    3 185 672,95 zł  

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód    2 587 859,95 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne     

  1)przystąpienie do budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
sanitarnej we wsi Chyżne  

  45 637,76 zł  

  2)dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Mała    150 000,00 zł  

  3)opracowanie projektu kolektora głównego od oczyszczalni 

ścieków do ul. Nadwodniej w Jabłonce, wykonanie projektu sieci 
kanalizacyjnej w Jabłonce  

  20 000,00 zł  

  4)przystąpienie do budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Orawka    274 273,00 zł  

  5)zlecenie wykonania projektu remontu istniejącej oczyszczalni 

ścieków w Zubrzycy Dolnej  

  100 000,00 zł  

  6)kontynuacja budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków 
w Podwilku etap I cz. 2  

  870 000,00 zł  

  7)kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej i rekanalizacji 

w Jabłonce w rejonie Dziubkówka, dokończenie etapu IV cz. 2 i 3, 
rekanalizacja na terenie Jabłonki  

  974 496,00 zł  

  W tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2I 3, w części związanej 
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

  89 551,28 zł  

  8)kontynuacja rekanalizacji we wsiach: Zubrzyca Górna i Zubrzyca 

Dolna  

  94 000,00 zł  

  9)realizacja programu „Ochrona rzek Orawy na obszarze Natura 
2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem 

i Trstenie”-w tym:  

  18 453,19 zł  

  budowa kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap II    9 988,95 zł  

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

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

  0,00 zł  

  budowa oczyszczalni ścieków w Chyżnem2011    0,00 zł  

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

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

  0,00 zł  

  budowa kanalizacji sanitarnej w Chyżnem etap I    8 464,24 zł  

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

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

  0,00 zł  

  10) zakup sprężarki na oczyszczalnię ścieków i urządzeń na 

potrzeby sieci kanalizacyjnej Gminy– zadanie realizowane przez 
Zakład Usług Komunalnych  

  41 000,00 zł  
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 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg    597 813,00 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne     

  1)budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jabłonka we wsiach: 

Orawka, Chyżne, Jabłonka, Zubrzyca Górna  

  597 813,00 zł  

926  KULTURA FIZYCZNA    1 480 000,00 zł  

 92601  Obiekty sportowe    1 480 000,00 zł  

 W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     

  1)budowa boiska sportowego Orlik 2012 w Podwilku    1 450 000,00 zł  

  2)opracowanie planu odnowy miejscowości we wsiach Orawka , 

Zubrzyca Górna, dla potrzeb budowy boiska sportowego  

  30 000,00 zł  

Ogółem wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2011  70 000,00 zł  161 307,67 zł  15 404 055,57 zł  

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

 91307,67  2 851 721,76 zł  

 

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 

  

 

Załącznik Nr 4  

do Uchwały Nr XX/111/2011 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonka z tytułu dotacji celowych z zakresu 

administracji rządowej 
  

dochody budżetu Gminy z dotacji celowych  

dział  rozdział  paragraf treść  zwiększenie  zmniejszenie  

852  POMOC SPOŁECZNA   49 473,00 zł  

 85212  
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   49 473,00 zł  

  w tym: dochody bieżące   49 473,00 zł  

  
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami  
 49 473,00 zł  

  razem dochody   49473  

 

Wydatki budżetowe na realizację zadań zleconych z mocy ustaw  

dział  rozdział  treść  zwiększenia  zmniejszenia  

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  836,10 zł  836,10 zł  

 75056  spis powszechny i inne  836,10 zł  836,10 zł  

  -wydatki bieżące w tym:  836,10 zł  836,10 zł  

  wydatki jednostek budżetowych w tym:   836,10 zł  

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane   836,10 zł  

  -świadczenia na rzecz osób fizycznych  836,10 zł   

852  POMOC SPOŁECZNA  1 613,00 zł  51 086,00 zł  

 85212  
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
1 613,00 zł  51 086,00 zł  

  w tym:    

  -wydatki bieżące w tym:  1 613,00 zł  51 086,00 zł  

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Poz. 242— 9 —



  wydatki jednostek budżetowych w tym:  1 613,00 zł  2 554,00 zł  

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 613,00 zł   

  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   2 554,00 zł  

  świadczenia na rzecz osób fizycznych   48 532,00 zł  

  razem wydatki  2 449,10 zł  51 922,10 zł  

 

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 

  

 

Załącznik Nr 5  

do Uchwały Nr XX/111/2011 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

  

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jabłonka w roku 2011  

 dział  rozdział  nazwa  rodzaj dotacji z budżetu  dla jednostek 

sektora finansów 

publicznych  

dla jednostek 

spoza sektora 

finansów 

publicznych  

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   200 000,00 zł   

 60014  drogi publiczne powiatowe  200 000,00 zł   

   dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych  

200 000,00 zł   

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA  

 60536,8  

 75412  Ochotnicze Straże Pożarne    60 536,80 zł  

   dotacja celowa dla OSP 

w Zubrzycy Dolnej (zakup 

specjalistycznego sprzętu)  

 50 000,00 zł  

   dotacje celowa na wydatki bieżące 

– zakup dwóch motopomp dla OSP 

w Orawce i Lipnicy Małej  

 5 676,80 zł  

   dotacja celowa dla OSP Jabłonka 

na zakup umundurowania  

 4 860,00 zł  

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA   2 500,00 zł  

 75075  promocja jednostek 

samorządu terytorialnego  

  2 500,00 zł  

   dotacje celowe (bieżące) na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom  

 2 500,00 zł  

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE   8 500,00 zł  30 000,00 zł  

 80104  przedszkola   6 000,00 zł   

   dotacja celowa na zdania bieżące  6 000,00 zł   

 80113  dowożenie uczniów do szkół    30 000,00 zł  

   dotacje celowe (bieżące) na  30 000,00 zł  
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finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom  

 801120  Licea ogólnokształcące  dotacja celowa dla Powiatu 

Nowotarskiego na wydanie 

publikacji  

2 500,00 zł   

852  POMOC SPOŁECZNA    32 538,00 zł  

 85203  ośrodki wsparcia    32 538,00 zł  

   dotacje celowe (bieżące) na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom  

 32 538,00 zł  

900  GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA  

 10 000,00 zł   

 90019  wpływy i wydatki związane 

z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska  

 10 000,00 zł   

   dotacja celowa na zdania bieżące 

dla Gminy Szczucin  

10 000,00 zł   

921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  1 000 506,00 zł  45 000,00 zł  

 92105  pozostałe zadania w zakresie 

kultury  

  45 000,00 zł  

   dotacje celowe (bieżące) na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom  

 45 000,00 zł  

 92109  domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby  

 550 000,00 zł   

   dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury  

550 000,00 zł   

 92116  biblioteki   428 000,00 zł   

   dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury  

428 000,00 zł   

 92118  muzea   22 506,00 zł   

   dotacja celowa przekazana do 

samorządu województwa na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego  

22 506,00 zł   

926  KULTURA FIZYCZNA    70 000,00 zł  

 92605  zadania w zakresie kultury 

fizycznej  

dotacje celowe (bieżące) na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom  

 70 000,00 zł  

  razem  1 219 006,00 zł  240 574,80 zł  

  w tym:    

  dotacje podmiotowe  978 000,00 zł  0,00 zł  

  dotacje celowe w tym:  241 006,00 zł  240 574,80 zł  

  dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących  41 006,00 zł  190 574,80 zł  

  dotacje w zakresie wydatków majątkowych  200 000,00 zł  50 000,00 zł  

 

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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