
 
 

UCHWAŁA NR XXXV/203/2012 
RADY GMINY JABŁONKA 

z dnia 29 grudnia 2012 roku 

uchwała budżetowa na 2013rok  

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Jabłonka uchwala,  
co następuje:  

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 59.224.399 zł 
w tym:  

- dochody bieżące - 49.863.103 zł,  

- dochody majątkowe - 9.361.296 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 61.198.886 zł w tym:  

- wydatki bieżące - 42.568.640 zł,  

- wydatki majątkowe - 18.630.246 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 18.630.246 zł  
jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.974.487 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.  

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.432.104 zł oraz łączną kwotę 
rozchodów budżetu w wysokości 3.457.617 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2013 kredytów i pożyczek w wysokości 
5.432.104 zł, z czego na:  

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 3.457.617 zł,  

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu - 1.974.487 zł.  

3. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć 
wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonka 
w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.  

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 200.000 zł.  

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
w kwocie 105.000 zł.  
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§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:  

1. dochody I wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,  

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,  

3. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację 
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,  

4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań 
Gminy Jabłonka w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,  

5. dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie -  
jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Wydatki budżetu obejmują zadani jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 130.475 zł  
jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2013 w łącznej 
kwocie 2.732.042 zł w tym: dotacje na zadania bieżące - 2.732.042 zł, jak w załączniku Nr 11 do niniejszej 
uchwały.  

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonka do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu 
wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych.  

2. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonka do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych 
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:  

a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,  

b) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych 
jednostek z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozy 
Finansowej.  

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na rok 2013 upoważnia się Wójta Gminy Jabłonka do:  

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan 
zadłużenia w trakcie roku budżetowego nie może przekroczyć limitu 2.000.000 zł,  

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym 
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,  

3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000 zł.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolski.  

  
 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXV/203/2012   
Rady Gminy Jabłonka   
z dnia 29 grudnia 2012 r.  
 

Dział Rozdział § Nazwa  Plan ogółem  

1 2 3 4  5  

bieżące 

010   Rolnictwo i łowiectwo  7 500,00  

   
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  

0,00  

 01095  Pozostała działalność  7 500,00  

   
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  

0,00  

  0830 Wpływy z usług  7 500,00  

700   Gospodarka mieszkaniowa  321 500,00  

   
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  

0,00  

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  321 500,00  

   
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  

0,00  

  0470 
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości  

6 000,00  

  0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze  

307 000,00  

  0920 Pozostałe odsetki  3 500,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów  5 000,00  

750   Administracja publiczna  199 001,00  

   
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  

0,00  

 75011  Urzędy wojewódzkie  84 151,00  

   
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  

0,00  

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

84 051,00  

  2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami  

100,00  

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  114 200,00  

   
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  

0,00  

  0690 Wpływy z różnych opłat  20 000,00  
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  0830 Wpływy z usług  200,00  

  0920 Pozostałe odsetki  92 000,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów  2 000,00  

 75045  Kwalifikacja wojskowa  650,00  

   
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  

0,00  

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

650,00  

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

2 880,00  

   
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  

0,00  

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa  

2 880,00  

   
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  

0,00  

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

2 880,00  

752   Obrona narodowa  720,00  

   
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  

0,00  

 75212  Pozostałe wydatki obronne  720,00  

   
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  

0,00  

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

720,00  

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

9 031 362,00  

   
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  

0,00  

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  25 100,00  

   
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  

0,00  

  0350 
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 
w formie karty podatkowej  

25 000,00  

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  100,00  

 75615  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych  

1 141 303,00  

   
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  

0,00  
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  0310 Podatek od nieruchomości  1 010 000,00  

  0320 Podatek rolny  1 303,00  

  0330 Podatek leśny  80 000,00  

  0340 Podatek od środków transportowych  30 000,00  

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  18 000,00  

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  2 000,00  

 75616  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  

2 545 502,00  

   
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  

0,00  

  0310 Podatek od nieruchomości  920 000,00  

  0320 Podatek rolny  110 502,00  

  0330 Podatek leśny  160 000,00  

  0340 Podatek od środków transportowych  300 000,00  

  0360 Podatek od spadków i darowizn  80 000,00  

  0430 Wpływy z opłaty targowej  850 000,00  

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  120 000,00  

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  5 000,00  

 75618  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  

1 211 000,00  

   
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  

0,00  

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej  70 000,00  

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  360 000,00  

  0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  

780 000,00  

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  1 000,00  

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  4 108 457,00  

   
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  

0,00  

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych  4 038 457,00  

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  70 000,00  

758   Różne rozliczenia  31 187 135,00  

   
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  

0,00  

 75801  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego  

18 340 203,00  

   
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  

0,00  

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  18 340 203,00  

 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  11 930 324,00  

   
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  

0,00  

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  11 930 324,00  
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 75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  916 608,00  

   
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  

0,00  

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  916 608,00  

801   Oświata i wychowanie  654 070,00  

   
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  

58 120,00  

 80101  Szkoły podstawowe  20 500,00  

   
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  

0,00  

  0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze  

8 500,00  

  0920 Pozostałe odsetki  7 800,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów  4 200,00  

 80104  Przedszkola  70 900,00  

   
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  

0,00  

  0830 Wpływy z usług  70 000,00  

  0920 Pozostałe odsetki  600,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów  300,00  

 80113  Dowożenie uczniów do szkół  33 750,00  

   
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  

0,00  

  2310 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego  

33 750,00  

 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  800,00  

   
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  

0,00  

  0920 Pozostałe odsetki  600,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów  200,00  

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne  470 000,00  

   
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  

0,00  

  0830 Wpływy z usług  470 000,00  

 80195  Pozostała działalność  58 120,00  

   
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  

58 120,00  

  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  

9 120,00  
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  2007 

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  

41 650,00  

  2009 

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  

7 350,00  

852   Pomoc społeczna  6 081 165,00  

   
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  

0,00  

 85203  Ośrodki wsparcia  239 800,00  

   
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  

0,00  

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

239 400,00  

  2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami  

400,00  

 85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego  

5 635 500,00  

   
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  

0,00  

  0690 Wpływy z różnych opłat  100,00  

  0920 Pozostałe odsetki  15 100,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów  30 500,00  

  0980 
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego  

27 600,00  

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

5 562 200,00  

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej.  

11 772,00  

   
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  

0,00  

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

7 779,00  

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

3 993,00  

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

21 509,00  

   
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  

0,00  
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  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

21 509,00  

 85216  Zasiłki stałe  43 425,00  

   
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  

0,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów  700,00  

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

42 725,00  

 85219  Ośrodki pomocy społecznej  73 414,00  

   
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  

0,00  

  0920 Pozostałe odsetki  1 000,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów  200,00  

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

72 214,00  

 85295  Pozostała działalność  55 745,00  

   
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  

0,00  

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

55 745,00  

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  155 937,00  

   
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  

155 837,00  

 85395  Pozostała działalność  155 937,00  

   
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  

155 837,00  

  0920 Pozostałe odsetki  100,00  

  2007 

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  

153 152,00  

  2009 

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  

2 685,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2 221 833,00  

   
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  

988 833,00  

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  1 200 000,00  

   
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  

0,00  

  0830 Wpływy z usług  1 190 000,00  

  0920 Pozostałe odsetki  10 000,00  

 90002  Gospodarka odpadami  988 833,00  
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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  

988 833,00  

  2317 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego  

988 833,00  

 90019  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska  

32 000,00  

   
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  

0,00  

  0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  1 000,00  

  0580 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych  

1 000,00  

  0690 Wpływy z różnych opłat  30 000,00  

 90095  Pozostała działalność  1 000,00  

   
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  

0,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów  1 000,00  

bieżące 49 863 103,00  

   
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  

1 202 790,00  

     

majątkowe 

600   Transport i łączność  420 045,41  

   
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  

0,00  

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie  420 045,41  

   
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  

0,00  

  6630 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego  

420 045,41  

700   Gospodarka mieszkaniowa  100 000,00  

   
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  

0,00  

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  100 000,00  

   
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  

0,00  

  0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości  

100 000,00  

750   Administracja publiczna  0,00  

   
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  

0,00  
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 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  0,00  

   
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  

0,00  

  6297 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł  

0,00  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  830 000,00  

   
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  

830 000,00  

 75412  Ochotnicze straże pożarne  830 000,00  

   
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  

830 000,00  

  6298 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł  

830 000,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  7 776 250,59  

   
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  

7 000 000,00  

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  7 776 250,59  

   
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  

7 000 000,00  

  6290 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł  

776 250,59  

  6297 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł  

1 099 772,00  

  6298 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł  

5 900 228,00  

926   Kultura fizyczna  235 000,00  

   
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  

235 000,00  

 92601  Obiekty sportowe  235 000,00  

   
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  

235 000,00  

  6297 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł  

235 000,00  

majątkowe 9 361 296,00  

   
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  

8 065 000,00  

Ogółem: 59 224 399,00  
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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  

9 267 790,00  

 
 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXV/203/2012   
Rady Gminy Jabłonka   
z dnia 29 grudnia 2012 r.  
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 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
 

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXV/203/2012   
Rady Gminy Jabłonka   
z dnia 29 grudnia 2012 r.  
 

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jabłonka na rok 2013  
  

dział  rozdział  treść  plan  

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  2 613 500,00 zł  

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie  1 173 500,00 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   

  
1) budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 957 na odcinku 
w Zubrzycy Górnej i w Zubrzycy Dolnej  350 000,00 zł  

  
2)udostępnienie nieruchomości do celów budowy chodnika wzdłuż ulicy 
Podhalańskiej  3 500,00 zł  

  
3)budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 962 Jabłonka – Lipnica 
Wielka- Winiarczykówka /granica Państwa/ w m. Jabłonka (ul.Magurska)  820 000,00 zł  

 60016  Drogi publiczne gminne  1 440 000,00 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   
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  1) położenie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych  990 000,00 zł  

  2)wykonanie projektu i budowa mostu na osiedle „Guzówka” w Jabłonce  450 000,00 zł  

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA  72 000,00 zł  

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  72 000,00 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   

  1)wykup i regulacja własności gruntów we wsi Podwilk  72 000,00 zł  

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  1 250 000,00 zł  

 75412  Ochotnicze Straże Pożarne  1 250 000,00 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   

  
1) zakup specjalistycznego samochodu ratowniczego dla OSP w Jabłonce 
w ramach programu PROW  1 200 000,00 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  1 200 000,00 zł  

  
2)projekt rozbudowy budynku remizy OSP w Jabłonce wraz z przebudową 
linii wysokiego napięcia  50 000,00 zł  

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  1 380 000,00 zł  

 80101  Szkoły podstawowe  1 380 000,00 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   

  
1)rozbudowa budynku szkoły podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej – dalszy 
etap  budowy  1 380 000,00 zł  

851  OCHRONA ZDROWIA  273 000,00 zł  

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  273 000,00 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   

  1) zagospodarowanie terenu na stadionie sportowym w Jabłonce  273 000,00 zł  

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA  12 636 746,00 zł  

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  12 570 000,00 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   

  
1) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Chyżne 
etap I – w ramach programu współpracy transgranicznej  2 550 000,00 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  2 550 000,00 zł  

  
2)budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chyżne etap II w ramach programu 
MRPO  1 484 000,00 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  1 484 000,00 zł  

  
3) budowa  kolektora głównego od oczyszczalni ścieków do ul. 
Nadwodniej w Jabłonce  500 000,00 zł  

  
4) do budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orawka – dalszy etap budowy 
w ramach realizacji programu PROW  2 700 000,00 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  2 700 000,00 zł  

  
5)kontynuacja budowy kanalizacji  sanitarnej  we wsi  Podwilk  etap III 
w ramach programu MRPO  1 250 000,00 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  1 250 000,00 zł  
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6)budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Podwilk  - dalszy etap budowy , 
kontynuacja etapu II w ramach programu współpracy trnasgranicznej  1 216 000,00 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  1 216 000,00 zł  

  7)wykonanie rekanalizacji we wsi Zubrzyca Górna i Zubrzyca Dolna  150 000,00 zł  

  
8)wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Zubrzyca Górna – do 
Pana Biela oraz na 'Zakamionek”  120 000,00 zł  

  9)modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Zubrzyca Dolna  2 500 000,00 zł  

  
10) wykonanie rekanalizacji na osiedlu przy ul.Energetyków, przy ul. 
Potokowej i pozostałe  100 000,00 zł  

 90002  gospodarka odpadami  10 000,00 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  10 000,00 zł  

  
1) zakup oprogramowania do komputera celem realizacji zadań w zakresie 
ustawy o gospodarce odpadami  10 000,00 zł  

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  56 746,00 zł  

  W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   

  1)budowa oświetlenia ulicznego koło remizy OSP we wsi  Zubrzyca Dolna  56 746,00 zł  

926  KULTURA FIZYCZNA  405 000,00 zł  

 92601  Obiekty sportowe  405 000,00 zł  

 W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne   

  
1) budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej Nr 3 w Zubrzycy 
Górnej  385 000,00 zł  

  
2)wykonanie projektu budowy boiska sportowego przy szkole 
podstawowej Jabłonka – Bory  20 000,00 zł  

Ogółem wydatki  majątkowe budżetu Gminy na rok 2013  18 630 246,00 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  10 400 000,00 zł  

 
 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
 

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXV/203/2012   
Rady Gminy Jabłonka   
z dnia 29 grudnia 2012 r.  
 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013  
  

lp.  TREŚĆ  Plan na rok 2013  

1.  Dochody budżetu gminy ogółem  59 224 399,00 zł  

2.  Wydatki budżetu gminy ogółem  61 198 886,00 zł  

3.  Wynik (1-2) DEFICYT BUDŻETU  1 974 487,00 zł  

4.  Przychody budżetu  5 432 104,00 zł  

  z czego:   

 4.1.  pożyczki  1 974 487,00 zł  

 4.2.  kredyty  3 457 617,00 zł  

 4.3.  
wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń pożyczek z lat 
ubiegłych  0,00 zł  

 4.4.  nadwyżka  0,00 zł  

5.  Rozchody budżetu  3 457 617,00 zł  
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  z czego:   

 5.1.  spłata rat z zaciągniętych kredytów  2 142 574,00 zł  

 5.2.  spłata rat z zaciągniętych pożyczek  1 315 043,00 zł  
 
 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
 

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXV/203/2012   
Rady Gminy Jabłonka   
z dnia 29 grudnia 2012 r.  
 

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ 
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

 

DZIAŁ ROZDZIAŁ § TREŚĆ 
PLANOWANE 

DOCHODY 

750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA  84 701,00 zł  

 75011   urzędy wojewódzkie  84 051,00 zł  

  2010  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami  84 051,00 zł  

 75045   kwalifikacja  wojskowa  650,00 zł  

  2010  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami  650,00 zł  

751    

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WAŁDZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHORNY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  2 880,00 zł  

 75101   
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa  2 880,00 zł  

  2010  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami  2 880,00 zł  

752    OBRONA NARODOWA  720,00 zł  

 75212   pozostałe wydatki obronne  720,00 zł  

  2010  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami  720,00 zł  

852    POMOC SPOŁECZNA  5 809 379,00 zł  

 85203   ośrodki wsparcia  239 400,00 zł  

  2010  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami  239 400,00 zł  

 85212   

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  5 562 200,00 zł  
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  2010  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami  5 562 200,00 zł  

 85213   

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej  7 779,00 zł  

  2010  

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami  7 779,00 zł  

   razem  5 897 680,00 zł  

II. WYDATKI BUDZETOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z MOCY USTAW 
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

  

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ 
PLANOWANA 

KWOTA 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA  84 701,00 zł  

 75011  urzędy wojewódzkie  84 051,00 zł  

  w tym:   

  1)wydatki bieżące w tym;  84 051,00 zł  

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  84 051,00 zł  

 75045  kwalifikacja wojskowa  650,00 zł  

  w tym:   

  1)wydatki bieżące w tym:  650,00 zł  

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  650,00 zł  

751   

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WAŁDZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHORNY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA  2 880,00 zł  

 75101  
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa  2 880,00 zł  

  w tym:   

  1)wydatki bieżące w tym:  2 880,00 zł  

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 680,00 zł  

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  1 200,00 zł  

752   OBRONA NARODOWA  720,00 zł  

 75212  pozostałe wydatki obronne  720,00 zł  

  w tym:   

  1)wydatki bieżące w tym:  720,00 zł  

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  720,00 zł  

852   POMOC SPOŁECZNA  5 809 379,00 zł  

 85203  ośrodki wsparcia  239 400,00 zł  

  w tym:   

  1)wydatki bieżące w tym:  239 400,00 zł  

  dotacje na zadania bieżące  239 400,00 zł  

 85212  

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego  5 562 200,00 zł  
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  w tym:   

  1)wydatki bieżące w tym:  279 366,00 zł  

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  260 012,00 zł  

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  19 354,00 zł  

  3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 282 834,00 zł  

 85213  

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej  7 779,00 zł  

  w tym:   

  1)wydatki bieżące w tym:  7 779,00 zł  

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  7 779,00 zł  

  razem wydatki  5 897 680,00 zł  

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA – 
REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY  

  

DZIAŁ  ROZDZIAŁ  §  TREŚĆ  
PLANOWANE  
DOCHODY  

750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA  620,00 zł  

 75011   urzędy wojewódzkie  620,00 zł  

  0690  wpływy z różnych opłat  620,00 zł  

852    POMOC SPOŁECZNA  69 474,00 zł  

 85302   ośrodki wsparcia  4 574,00 zł   

  0690  wpływy z różnych opłat  4 574,00 zł  

 85212   

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  64 900,00 zł  

  0970  wpływy z różnych dochodów  64 900,00 zł  

   razem  70 094,00 zł  
 
 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
 

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXV/203/2012   
Rady Gminy Jabłonka   
z dnia 29 grudnia 2012 r.  
 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE 
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na rok 2013  

  

DZIAŁ  ROZDZIAŁ  TREŚĆ  DOCHODY  WYDATKI  

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  420 045,41 zł  1 170 000,00 zł  

 60013  drogi publiczne wojewódzkie  420 045,41 zł  1 170 000,00 zł  

  Wydatki majątkowe   350 000,00 zł  

  

Porozumienia z Marszałkiem Województwa 
Małopolskiego _ Zarząd Dróg Wojewódzkich – 
budowa chodnika w Zubrzycy Górnej i Dolnej 
przy drodze wojewódzkiej   350 000,00 zł  

  Dochody majątkowe  420 045,41 zł   
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§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu 
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego  420 045,41 zł   

  Wydatki majątkowe   820 000,00 zł  

  

'Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 962  Jabłonka – Lipnica Wielka – 
Winiarczykówka/granica państwa/ w m. Jabłonka 
/ul.Magurska/   820 000,00 zł  

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  33 750,00 zł  90 000,00 zł  

 80113  dowożenie uczniów do szkół  33 750,00 zł   

  w tym: dochody bieżące  33 750,00 zł   

  

§ 2310- dotacje celowe otrzymane z gminy na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego  33 750,00 zł   

 80113  dowożenie uczniów do szkół   90 000,00 zł  

  wydatki bieżące w tym:   90 000,00 zł  

  wydatki jednostek budżetowych w tym:   90 000,00 zł  

  
wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych   90 000,00 zł  

  

dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, 
zadanie realizowane wspólnie z Gminą Lipnica 
Wielka    

900  
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA  988 833,00 zł  1 170 642,00 zł  

 90002  gospodarka odpadami  988 833,00 zł  1 170 642,00 zł  

  w tym: dochody bieżące  988 833,00 zł   

  

§ 2317 – dotacje celowe otrzymane z gminy na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego  988 833,00 zł   

  wydatki bieżące w tym:   1 170 642,00 zł  

  dotacje na zadania bieżące   1 170 642,00 zł  

  

Zadanie realizowane przez Gminę Szczucin 
w ramach Szwajcarsko- Polskiego programu 
współpracy  „Demontaż i bezpieczne składowanie 
wyrobów zawierających azbest”   1 170 642,00 zł  

 RAZEM:  1 442 628,41 zł  2 430 642,00 zł  
 
 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXV/203/2012   
Rady Gminy Jabłonka   
z dnia 29 grudnia 2012 r.  
 

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację 
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2013  
  

lp.  wyszczególnienie  dział  rozdział  §  dochody  wydatki  

 DOCHODY  

1.  

dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem  756    360 000,00 zł   

1.1  

wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw   75618   360 000,00 zł   

1.2.  
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych    0480  360 000,00 zł   

 RAZEM DOCHODY     360 000,00 zł   

 WYDATKI  

2.  ochrona zdrowia  851     360 000,00 zł  

2.1.  zwalczanie narkomanii   85153    5 000,00 zł  

 w tym:       

 -wydatki bieżące      5 000,00 zł  

 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych      5 000,00 zł  

 
b)wydatki na realizację zadań statutowych 
jednostek budżetowych      5 000,00 zł  

2.2.  przeciwdziałanie alkoholizmowi   85154    355 000,00 zł  

 w tym:       

 -wydatki majątkowe      273 000,00 zł  

 
1)zagospodarowanie terenu na stadionie 
sportowym w Jabłonce      273 000,00 zł  

 -wydatki bieżące      82 000,00 zł  

 w tym:       

 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych      82 000,00 zł  

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane      32 000,00 zł  

 
b)wydatki na realizację zadań statutowych 
jednostek budżetowych      50 000,00 zł  

 RAZEM WYDATKI      360 000,00 zł  
 
 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXV/203/2012   
Rady Gminy Jabłonka   
z dnia 29 grudnia 2012 r.  
 

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań 
Gminy Jabłonka w zakresie ochrony środowiska  

  

lp.  wyszczególnienie  dział  rozdział  §  dochody  wydatki  

1.  gospodarka komunalna i ochrona środowiska  900    32 000,00 zł   

1.1.  
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   90019   32 000,00 zł   

1.2.  
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 
fizycznych    0570  1 000,00 zł   

1.3.  
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych    0580  1 000,00 zł   

1.4.  wpływy z różnych opłat    0690  30 000,00 zł   

 razem dochody     32 000,00 zł   

2.  gospodarka komunalna i ochrona środowiska  900     1 170 642,00 zł  

2.1.  gospodarka odpadami   90002    1 170 642,00 zł  

 w tym:      1 170 642,00 zł  

 -wydatki bieżące w tym:      1 170 642,00 zł  

 -dotacje na zadania  bieżące      1 170 642,00 zł  

 

dotacja celowa dla Gminy Szczucin na realizację 
Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy 
„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów 
zawierających azbest”      1 170 642,00 zł  

 razem wydatki      1 170 642,00 zł  
 
 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
 

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXV/203/2012   
Rady Gminy Jabłonka   
z dnia 29 grudnia 2012 r.  
 

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
  

lp.  wyszczególnienie  dział  rozdział  §  dochody  wydatki  

1.  

dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem  756    760 000,00 zł   

1.1.  

wpłaty z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw   75618   760 000,00 zł   

1.2.  

wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw    0490  760 000,00 zł   

 razem dochody     760 000,00 zł   

2.  gospodarka komunalna i ochrona środowiska  900     760 000,00 zł  

2.1.  gospodarka odpadami   90002    760 000,00 zł  
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 w tym:       

 -wydatki bieżące w tym:      750 000,00 zł  

 wydatki jednostek budżetowych z czego na;      750 000,00 zł  

 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane      80 000,00 zł  

 
-wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych      670 000,00 zł  

 wydatki majątkowe w tym:      10 000,00 zł  

 inwestycje i zakupy inwestycyjne      10 000,00 zł  

 razem wydatki      760 000,00 zł  
 
 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
 

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXV/203/2012   
Rady Gminy Jabłonka   
z dnia 29 grudnia 2012 r.  
 

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z § 5 ust. 4 statutu Gminy Jabłonka 0,3 % 
wydatków bieżących– 130.475 zł  

  

nazwa sołectwa  dział  rozdział  treść  kwota  

CHYŻNE  600   transport i łączność  8 227,00 zł  

  60017  drogi wewnętrzne  8 227,00 zł  

   wydatki na bieżące remonty dróg polnych  8 227,00 zł  

JABŁONKA – CENTRUM 600   transport i łączność  28 900,00 zł  

  60017  drogi wewnętrzne  28 900,00 zł  

   wydatki na bieżące remonty dróg polnych  28 900,00 zł  

JABŁONKA- BORY  600   transport i łączność  7 550,00 zł  

  60017  drogi wewnętrzne  7 550,00 zł  

   wydatki na bieżące remonty dróg polnych  7 550,00 zł  

LIPNICA MAŁA  600   transport i łączność  25 050,00 zł  

  60017  drogi wewnętrzne  25 050,00 zł  

   wydatki na bieżące remonty dróg polnych  25 050,00 zł  

ORAWKA  600   transport i łączność  8 000,00 zł  

  60017  drogi wewnętrzne  8 000,00 zł  

   wydatki na bieżące remonty dróg polnych  8 000,00 zł  

PODWILK  600   transport i łączność  17 950,00 zł  

  60017  drogi wewnętrzne  17 950,00 zł  

   wydatki na bieżące remonty dróg polnych  17 950,00 zł  

ZUBRZYCA DOLNA  600   transport i łączność  13 000,00 zł  

  60017  drogi wewnętrzne  13 000,00 zł  

   wydatki na bieżące remonty dróg polnych  13 000,00 zł  

ZUBRZYCA GÓRNA  600   transport i łączność  21 798,00 zł  

  60017  drogi wewnętrzne  21 798,00 zł  

   wydatki na bieżące remonty dróg polnych  21 798,00 zł  

razem wydatki     130 475,00 zł  
 
 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXXV/203/2012   
Rady Gminy Jabłonka   
z dnia 29 grudnia 2012 r.  
 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jabłonka w roku 2013  
  

dział  rozdział  nazwa  rodzaj dotacji z budżetu  
dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych  

dla jednostek spoza 
sektora finansów 

publicznych  

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA   2 000,00 zł  

 75075  promocja jednostek samorządu terytorialnego   2 000,00 zł  

   

dotacje celowe (bieżące) na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom   1 000,00 zł  

   

dotacje celowe (bieżące) na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom – działania na 
rzecz mniejszości narodowej   1 000,00 zł  

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE   40 000,00 zł  

 80113  dowożenie uczniów do szkół   40 000,00 zł  

   

dotacje celowe (bieżące) na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom   40 000,00 zł  

852  POMOC SPOŁECZNA   239 400,00 zł  

 85203  ośrodki wsparcia   239 400,00 zł  

   
dotacja celowa dla stowarzyszenia 
prowadzącego ośrodki wsparcia   239 400,00 zł  

900  
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA  1 170 642,00 zł   

 90002  gospodarka odpadami  1 170 642,00 zł   

   

dotacje celowa dla Gminy Szczucin na 
realizację Szwajcarsko – Polskiego 
programu współpracy „Demontaż 
i bezpieczne składowanie wyrobów 
zawierających azbest”  1 170 642,00 zł   

921  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO  1 207 000,00 zł  25 000,00 zł  

 92105  pozostałe zadania w zakresie kultury   25 000,00 zł  

   

dotacje celowe (bieżące) na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom   25 000,00 zł  

 92109  domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  755 000,00 zł   

   
dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury  755 000,00 zł   

 92116  biblioteki  452 000,00 zł   

   
dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury  452 000,00 zł   

926  KULTURA FIZYCZNA   48 000,00 zł  

 92605  zadania w zakresie kultury fizycznej   48 000,00 zł  
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dotacje celowe (bieżące) na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom   48 000,00 zł  

  razem  2 377 642,00 zł  354 400,00 zł  

  w tym:    

  dotacje podmiotowe  1 207 000,00 zł   

  dotacje celowe w tym:  1 170 642,00 zł  354 400,00 zł  

  dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących  1 170 642,00 zł  354 400,00 zł  
 
 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka  

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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