
 

 

UCHWAŁA NR XIX/141/2012 
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

z dnia 27 marca 2012 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012  

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy 

z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Bukowina 

Tatrzańska uchwala, co następuje :  

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 191.572 zł, w tym:  

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 223.972 zł,  

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 32.400 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.715.172 zł, w tym:  

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.335.172 zł,  

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.380.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Zwiększenie wydatków bieżących o których mowa w § 2 ust 1 pkt a) obejmuje:  

1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1.245.172 zł, w tym;   

1.1) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 52.758 zł,  

1.2) zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.192.414 zł,  

2) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 65.000 zł,  

3) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.000 zł, zgodnie z tabelą  

Nr 2 do niniejszej uchwały.  

3. Zwiększenie wydatków majątkowych o których mowa w § 2 ust. 1 pkt b) obejmuje:  

- zwiększenie wydatków na inwestycje o kwotę 2.380.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3. 1. Zwiększa się przychody o kwotę 3.906.744 zł, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych i z wolnych 

środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, zgodnie z tabelą Nr 3 do 

niniejszej uchwały.  

2. W wyniku zmian dokonanych w § 1i 2 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu 

na kwotę 3.893.707 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych  

i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. zgodnie z tabelą  

Nr 3 do niniejszej uchwały  

§ 4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 2.380.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do 

niniejszej uchwały  
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§ 5. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę na realizację zadań ujętych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień w Gminie Bukowina Tatrzańska o kwotę 

992.302 zł, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2012 o kwotę 290.000 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2021 rok wynosi:  

- dochody 34.359.908 złotych  

- wydatki 38.253.615 złotych  

- przychody 3.906.744 złotych  

- rozchody 13.037 złotych  

- deficyt 3.893.707 złotych  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.  

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

Województwa Małopolskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Władysław Piszczek 
 

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr XIX/141/2012  

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska  

z dnia 27 marca 2012 r.  

 
Zmiany planu dochodów budżetu gminy w roku 2012  

  

 Nazwa  
Zmiana planu  

Zwiększenia  Zmniejszenia  

600  Transport i łączność  5 332   

 w tym dochody bieżące:  5 332   

 - wpływ z różnych dochodów (§0970)  930   

 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego (§2310)  

4 402   

750  Administracja publiczna  300   

 w tym dochody bieżące:  300   

 - wpływy z różnych dochodów (§0970)  300   

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  654   

 w tym dochody bieżące:  654   

 - wpływy z różnych dochodów (§0970)  654   

756  
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem  

19 279  157 075  

 w tym dochody bieżące:  19 279  157 075  

 - podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)   157 075  

 
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 

(§2680)  

19 279   

758  Różne rozliczenia  51 161  178 329  

 w tym dochody bieżące:  51 161  178 329  
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 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)  50 000   

 - wpływy z różnych dochodów (§0970)  1 161   

 - część oświatowa subwencji ogólnej (§2920)   178 329  

801  Oświata i wychowanie  32 400   

 w tym dochody majątkowe  32 400   

 

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kasztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych (§6260)  

32 400   

852  Pomoc społeczna  28 271   

 w tym dochody bieżące:  28 271   

 

- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

(§ 0750)  

3 000   

 - pozostałe odsetki (§0920)  1 000   

 - wpływy z różnych dochodów (§0970)  19 271   

 

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości (§2910)  

5 000   

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2 000  2 000  

 w tym dochody bieżące:  2 000  2 000  

 - wpływy z usług (§0830)   2 000  

 - pozostałe odsetki (§0920)  2 000   

926  Kultura fizyczna  6 435   

 w tym dochody bieżące:  6 435   

 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

(§2440)  

6 435  

 

 RAZEM:  145 832  337 404  

w tym:    

- dochody bieżące  113 432  337 404  

- dochody majątkowe  32 400  ---  
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Władysław Piszczek 
 

Tabela Nr 2 
do Uchwały Nr XIX/141//2012  

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska  

z dnia 27 marca 2012 

 

Zmiany planu wydatków budżetu gminy w 2012 roku 
  

Dział  Rozdział  Nazwa  
Zmiana planu  

Zwiększenia  Zmniejszenia  

010   Rolnictwo i łowiectwo  103 000   

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  100 000   

  b) wydatki majątkowe w tym:  100 000   
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  1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  100 000   

01095  Pozostała działalność  3 000   

  a) wydatki bieżące w tym:  3 000   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  3 000   

  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  3 000   

600   Transport i łączność  885 299   

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie  4 402   

  b) wydatki bieżące w tym:  4 402   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  4 402   

  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  4 402   

 60014  Drogi publiczne powiatowe  230 000   

  b) wydatki majątkowe w tym:  230 000   

  1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  230 000   

 60016  Drogi publiczne gminne  650 897   

  a) wydatki bieżące w tym:  350 897   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  350 897   

  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  350 897   

  b) wydatki majątkowe w tym:  300 000   

  1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  300 000   

630   Turystyka  5 000   

 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  5 000   

  a) wydatki bieżące w tym:  5 000   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  5 000   

  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  5 000   

750   Administracja publiczna  260 000   

 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  30 000   

  a) wydatki bieżące w tym:  30 000   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  10 000   

  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  10 000   

  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  20 000   

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  70 000   

  w tym:    

  a) wydatki bieżące w tym:  70 000   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  70 000   

  z tego na:    

  1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  50 000   

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  20 000   

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  160 000   

  w tym:    

  a) wydatki bieżące w tym:  160 000   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  160 000   
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  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  160 000   

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  4 800   

 75412  Ochotnicze straże pożarne  4 800   

  w tym:    

  a) wydatki bieżące w tym:  4 800   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  4 800   

  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  4 800   

801   Oświata i wychowanie  1 050 000   

 80101  Szkoły podstawowe  850 000   

  w tym:    

  a) wydatki bieżące w tym:  100 000   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  100 000   

  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  100 000   

  b) wydatki majątkowe w tym:  750 000   

  1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  750 000   

 80104  Przedszkola  60 000   

  a) wydatki bieżące w tym:  60 000   

  2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  60 000   

 80110  Gimnazja  140 000   

  a) wydatki bieżące w tym:  140 000   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  140 000   

  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  140 000   

851   Ochrona zdrowia  992 302   

 85153  Zwalczanie narkomanii  4 000   

  w tym:    

  a) wydatki bieżące w tym:  4 000   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  4 000   

  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  4 000   

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  988 302   

  w tym:    

  a) wydatki bieżące w tym:  188 302   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  183 302   

  z tego na:    

  1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2 758   

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  180 544   

  3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 000   

  b) wydatki majątkowe w tym:  800 000   

  1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  800 000   
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852   Pomoc społeczna  24 771   

 85202  Domy Pomocy Społecznej  19 271   

  w tym:    

  a) wydatki bieżące w tym:  19 271   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  19 271   

  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  19 271   

 85212  Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

5 500   

  w tym:    

  a) wydatki bieżące w tym:  5 500   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  500   

  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  500   

  2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  5 000   

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  370 000   

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  350 000   

  w tym:    

  a) wydatki bieżące w tym:  150 000   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  150 000   

  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  150 000   

  b) wydatki majątkowe w tym:  200 000   

  1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  200 000   

 90095  Pozostała działalność  20 000   

  w tym:    

  a) wydatki bieżące w tym:  20 000   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  20 000   

  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  20 000   

926   Kultura fizyczna  20 000   

 92695  Zadania w zakresie kultury fizycznej  20 000   

  w tym:    

  a) wydatki bieżące w tym:  20 000   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  20 000   

  z tego na:    

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  20 000   

  RAZEM  3 715 172   

  w tym:    

  a) wydatki bieżące w tym:  1 335 172   

  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 245 172   

  z tego na:    

  1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  52 758   

  1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań  

1 192 414   
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  2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  65 000   

  3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  25 000   

  b) wydatki majątkowe w tym:  2 380 000   

  1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  2 380 000   

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Władysław Piszczek 

 
Tabela Nr 3 
do Uchwały Nr XIX/141/2012  

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska  

z dnia 27 marca 2012 r. 

 

Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetowych Gminy Bukowina Tatrzańska w roku 2012 
 

Lp. Wyszczególnienie Plan 
Zmiana planu Plan po 

zmianach Zwiększenie Zmniejszenie 

1.  Dochody ogółem  34.551.480   191.572  34.359.908  

2.  Wydatki ogółem  34.538.443  3.715.172   38.253.615  

3.  Wynik (1-2)  Nadwyżka  13.037     

Deficyt   3.906.744   3.893.707  

4.  Przychody budżetu  

 

- zaciągane kredyty bankowe  

- zaciągane pożyczki  

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  

- wolne środki, jako nadwyżka środków 

na rachunku bieżącym wynikająca  

z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat  

ubiegłych  

- wpływy z prywatyzacji majątku  

- wpływy z emisji papierów  

wartościowych  

- wpływy z pożyczek udzielonych  

---  
 

---  

---  

---  

---  

 

 

 

---  

---  

 

---  

3.906.744  

 

---  

---  

3.836.422  

70.322  

 

 

 

---  

---  

 

---  

 

 

---  
---  

---  

---  

 

 

 

---  

---  

 

---  

3.906.744  

---  
---  

---  

3.836.422  

70.322  

 

 

 

---  
---  

 

---  

5 .  Rozchody budżetu  

 

- spłata zaciągniętych kredytów  

bankowych (§ 992)  

- spłata zaciągniętych pożyczek (§ 992)  

- wykup wyemitowanych papierów  

wartościowych  

- środki na udzielenie pożyczek z budżetu  

- inne cele (lokaty bankowe)  

13.037  

 

---  
 

13.037  

 

 

---  
---  

---  
 

---  

 

---  

 

 

---  

---  

 13.037  

 

---  
 

13.037  

 

 

---  
---  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Władysław Piszczek 
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Tabela Nr 4 
do Uchwały Nr XIX/141/2012  

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska  

z dnia 27 marca 2012 r. 

 

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu gminy w 2012 roku  

 

Dział  Rozdział  Nazwa  
Wydatki  

Zwiększenia  Zmniejszenia  

010   Rolnictwo i łowiectwo  100 000   

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  100 000   

  

w tym:    

- wydatki na inwestycje  100 000   

z tego:    

• budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej  100 000   

600   Transport i łączność  530 000   

 60014  Drogi publiczne powiatowe  230 000   

  w tym:    

  - wydatki na inwestycje  230 000   

  z tego:    

  
• budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej w Leśnicy- 

etap I, na odcinku realizacji chodnika  

230 000   

 60016  Drogi publiczne gminne  300 000   

  w tym:    

  - wydatki na inwestycje  300 000   

  z tego:    

  • modernizacja dróg gminnych:  300 000   

  w tym:    

  - modernizacja drogi Potok Bryjów w Rzepiskach    

  
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 

"Kobylorzówka" w miejscowości Groń  

  

  
- budowa chodnika na "Wierchu Buńdowym" w miejscowości 

Bukowina Tatrzańska  

  

  
- budowa chodnika na "Wierchu Spiskim" w miejscowości 

Bukowina Tatrzańska  

  

  - modernizacja drogi do szkoły w miejscowości Jurgów    

801   Oświata i wychowanie  750 000   

 80101  Szkoły podstawowe  750 000   

  w tym:    

  - wydatki na inwestycje  750 000   

  z tego:    

  
• budowa sali gimnastycznej wraz z przedszkolem przy 

Zespole Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej  

750 000   
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851   Ochrona zdrowia  800 000   

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  800 000   

  

w tym:    

- wydatki na inwestycje  800 000   

z tego:    

• budowa centrum rekreacjno-sportowego w Białce 

Tatrzańskiej  

800 000   

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  200 000   

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  200 000   

 
 

w tym:    

- wydatki na inwestycje  200 000   

 z tego:    

  • wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Jurgowie  130 000   

  
• opracowanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej 

Pod Grapą i Grapa w miejscowości Białka Tatrzańska  

40 000   

  
• opracowanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej 

"do Babiorza" w miejscowości Białka Tatrzańska  

30 000   

  OGÓŁEM  2 380 000   

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Władysław Piszczek 
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Tabela Nr 5 
do Uchwały Nr XIX/141/2012  

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska  

z dnia 27 marca 2012 r. 

 

Zmiany planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień 
w Gminie Bukowina Tatrzańska w roku 2012 

  

WYDATKI    

Lp.  Dział  Rozdział Wyszczególnienia  Plan  
Zmiana planu  Plan po 

zmianach  
 

Zwiększenie  Zmniejszenie   

1.  851    OCHRONA ZDROWIA  480.000 992.302   1.472.302  

    85153  Zwalczanie narkomanii  6.000 4.000   10.000  

      w tym wydatki bieżące: 

z tego:  
6.000 4.000  10.000 

 

      - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków  500 500  1.000  

      - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii  
2.000 1.000  3.000 

 

      - udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej  500 500  1.000  

      - wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii  
3.000 2.000  5.000 

 

    85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  474.000 988.302   1.462.302  

      w tym wydatki bieżące: 

z tego:  
174.000 188.302   362.302 

 

      - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od 

alkoholu  
2.000 2.982   4.982 

 

      - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  
42.000 23.074   65.074 

 

      - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych  

4.000 60.152   64.152 

 

      - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych  
16.000 9.964   25.964 
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      - kontrola podmiotów handlujących alkoholem  2.000 7.000   9.000  

      - szkolenia: 

osób i instytucji wynikające z programu, inne związane z profilaktyką  
2.000 2.240   4.240 

 

      - finansowanie utrzymania świetlic profilaktyczno-wychowawczych, obiektów kulturalnych oraz 

sportowych.  
85.000 77.900   162.900 

 

      - koszty związane z działalnością Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych, lekarz 

biegły, ryczałty i inne wynagrodzenia itp.  
21.000 4.990   25.990 

 

      w tym wydatki majątkowe: 

z tego:  
300.000 800.000   1.100.000 

 

      - finansowanie wydatków majątkowych związanych z budową centrum rekreacyjno-sportowego 

w Białce Tatrzańskiej  
300.000 800.000   1.100.000 

 

      Razem wydatki  480.000 992.302   1.472.302  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Władysław Piszczek 

 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XIX/141/2012  

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska  

z dnia 27 marca 2012 r.  

  

Zmiany planu udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska w roku 2012 
 

Dział Rozdział Nazwa 

Rodzaj 
dotacji 

z budżetu 

dla jednostek sektora finansów publicznych 
dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych 

Plan 

Zmiana planu 
Plan po 

zmianach 
Plan 

Zmiana planu 
Plan po 

zmianach 
Zwiększ

enie 

Zmniejsze
nie 

Zwiększenie 
Zmniejs

zenie 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

600   Transport 
i łączność 

  230 000   230 000      

 60014  Drogi 
publiczne 
powiatowe 

  230 000   230 000      
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   dotacje 

celowe na 

realizacę 

zadania 

inwestycyjneg

o do powiatu 

 230 000   230 000      

801   Oświata 
i wychowanie 

 77 000  60 000   137 000      

 80104  Przedszkola  77 000  60 000   137 000      

   dotacja 

celowa na 

realizację 

zadania 

bieżacego do 

innej gminy 

77 000  60 000   137 000      

921   Kultura 
i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego 

 573 000    573 000      

 92109  Domy 
i ośrodki 
kultury, 
świetlice 
i kluby 

 385 000    385 000      

   dotacje 

podmiotowe 

385 000    385 000      

 92116  Biblioteki  188 000    188 000      

   dotacje 

podmiotowe 

188 000    188 000      

926   Kultura 
fizyczna 

     70 000    70 000  
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 92605  Zadania 
w zakresie 

kultury 
fizycznej 

     70 000    70 000  

   dotacje 

celowe 

(bieżące) na 

wspieranie 

rozwoju 

sportu 

kwaifikowane

go 

    65 000    65 000  

   dotacje 

celowe 

(bieżące) na 

zadania JST 

zlecane innym 

podmiotom 

    5 000    5 000  

Razem  650 000  290 000   940 000  70 000    70 000  

OGÓŁEM DOTACJE  1 010 000          

w tym:   

- dotacje podmiotowe  573 000  

- dotacje celowe  437 000  
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Władysław Piszczek 
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