
 

 

Uchwała Budżetowa Nr XXVII/217/2013 
Rady Gminy w Stryszowie 

na rok 2014 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

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

poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy w Stryszowie, uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 19 024 606,63 zł, 

w tym: 

1) dochody bieżące: 17 644 086,07 zł; 

2) dochody majątkowe: 1 380 520,56.zł; 

- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały budżetowej. 

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 16 955 861,84 zł, z czego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 15 929 756,76 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 026 105,08 zł 

– zgodnie z tabela nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 

2 068 744,79 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 

2 068 744,79 zł, 

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 44 078 zł oraz łączną kwotę rozchodów 

budżetu w wysokości 2 112 822,79 zł, - zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 91 368,12 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 79 251 zł – z czego: 

1) rezerwę na wydatki oświaty w wysokości 45 000 zł; 

2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 34 251 zł. 

§ 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 - zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały. 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały. 
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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 - zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały. 

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 350 zł oraz wydatki na 

finansowanie zadań Gminy Stryszów w zakresie ochrony środowiska w wysokości 350 zł - zgodnie z tabelą 
Nr 7 do niniejszej uchwały 

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014 w łącznej kwocie 

539 657 zł, - jak załącznik nr 1. 

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Stryszów do dokonywania zmian w ramach działu innych niż 
wymienione w art. 257 ustawy o finansach publicznych. 

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, 

z których stan zadłużenia w trakcie roku 2014 nie może przekroczyć limitu 3 000 000 zł. 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszów. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Sadzikowski 
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Tabela Nr 1 
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/2013 

Rady Gminy w Stryszowie 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

   Dochody budżetu Gminy Stryszów na 2014 rok   

Lp. Dział  Nazwa - Treść  Kwota 

1 2  3  4 

1. 010  Rolnictwo i łowiectwo  134 405,00 

   w tym: dochody majątkowe  134 405,00 

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

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298) 

 134 405,00 

 w tym:   

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi"  134 405,00 

 Projekt pn "Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Gminie Stryszów".  134 405,00 

2. O20  Leśnictwo  700,00 

   w tym: dochody bieżące:  700,00 

 - 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 (§ 0750) 

 700,00 

3. 630  Turystyka  18 541,30 

   w tym: dochody bieżące:  18 541,30 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi"  18 541,30 

 Projekt pn. "Wzbogacenie oferty Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Stryszowie 

poprzez doposażenie w rowery górskie i organizację rajdu rowerowego szlakami Małej 

Ojczyzny". 

 18 541,30 

4. 700  Gospodarka mieszkaniowa  1 018 988,84 

   w tym: dochody bieżące  403 128,69 

 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości (§ 0470) 

 4 055,00 

 - 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 (§ 0750) 

 67 430,00 

 - pozostałe odsetki (§ 0920)  500,00 

 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)  331 143,69 

 w tym: dochody majątkowe:  615 860,15 

 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości (§ 0770) 

 110 000,00 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi"  505 860,15 

 w tym:   

 Projekt pn." Budowa placu zabaw i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy"  64 497,15 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi"  441 363,00 

 w tym:   

 Projekt pn." Modernizacja budynku klubu sportowego LKS Chełm Stryszów  441 363,00 

5. 750  Administracja publiczna  226 978,52 

   w tym: dochody bieżące:  226 978,52 

 - wpływy z różnych opłat (§ 0690)  100,00 

 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 

 5,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

(§ 2010) 

 42 132,00 

 - pozostałe odsetki (§ 0920)  11 900,00 

 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)  150 000,00 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i Rozwój Wsi"  22 841,52 

 w tym:   

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 3009



 Encyklopedia Stryszowa i okolic- historia, atrakcje i szlaki turystyczne  12 041,52 

 CAF w ramach POKL Kapitał Ludzki  10 800,00 

6. 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

 1 200,00 

   w tym :dochody bieżące  1 200,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

(§ 2010) 

 1 200,00 

7. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  104 871,41 

   w tym: dochody majątkowe:  104 871,41 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi"   

 w tym:   

 Projekt pn." Modernizacja istniejącego budynku OSP w Łękawicy poprzez nadbudowę 
i docieplenie " 

 104 871,41 

8. 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 4 746 200,00 

   w tym: dochody bieżące  4 746 200,00 

 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)  2 658 000,00 

 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)  3 000,00 

 - podatek od nieruchomości (§ 0310)  1 433 820,00 

 - podatek rolny (§ 0320)  293 095,00 

 - podatek leśny (§ 0330)  33 535,00 

 - podatek od środków transportowych (§ 0340)  36 125,00 

 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 

(§ 0350) 

 28 000,00 

 - podatek od spadków i darowizn (§ 0360)  29 000,00 

 - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)  15 000,00 

 - wpływy z opłaty targowej (§ 0430)  1 000,00 

 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)  72 150,00 

 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)  100,00 

 ̵ ̵ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 

 71 000,00 

 - wpływy z różnych opłat (§ 0690)  2 400,00 

 - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)  66 000,00 

 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

(§ 0910) 

 3 450,00 

 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)  525,00 

9. 758  Różne rozliczenia  8 981 260,00 

   w tym dochody bieżące:  8 981 260,00 

 - subwencje ogólne  8 981 260,00 

 w tym:   

 - część oświatowa (§ 2920)  5 749 697,00 

 - część równoważąca (§ 2920)  127 900,00 

 ̵ cześć wyrównawcza (§ 2920)  3 103 663,00 

10. 801  Oświata i wychowanie  624 748,00 

   w tym dochody bieżące:  624 748,00 

 - 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 (§ 0750) 

 32 600,00 

 - wpływy z różnych opłat (§ 0690)  77 500,00 

 - wpływy z usług (§ 0830)  205 000,00 

 - pozostałe odsetki (§ 0920)  800,00 

 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)  2 800,00 

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

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) 

 3 000,00 
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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(§ 2030) 

 303 048,00 

11. 852  Pomoc społeczna  2 175 500,00 

   w tym dochody bieżące:  2 175 500,00 

 - wpływy z usług (§ 0830)  4 500,00 

 ̵ ̵odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 

wysokości 

(§ 0900) 

 600,00 

 - pozostałe odsetki (§ 0920)  1 000,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

(§ 2010) 

 2 023 541,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(§ 2030) 

 134 356,00 

 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 

 8 500,00 

 ̵ wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 

w nadmiernej wysokości (§ 2910) 

 3 003,00 

12. 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  141 623,56 

   w tym dochody bieżące:  141 623,56 

 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach EFS:  141 623,56 

 Projekt pn "Aktywność Twoją szansą".  141 623,56 

13. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza  18 750,00 

   w tym dochody bieżące:  18 750,00 

 dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) 

 18 750,00 

14. 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  830 840,00 

   w tym: dochody bieżące:  305 456,00 

 ̵ ̵ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 

 305 000,00 

 - wpływy z różnych opłat (§ 0690)  350,00 

 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

(§ 0910) 

 50,00 

 - pozostałe odsetki (§ 0920)  56,00 

 w tym dochody majątkowe:  525 384,00 

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

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) 

 100 000,00 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi"  425 384,00 

 Projekt pn "Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Gminie Stryszów".  425 384,00 

   RAZEM  19 024 606,63 

   w tym:   

   dochody bieżące  17 644 086,07 

   w tym ze środków pomocowych UE  183 006,38 

   dochody majątkowe  1 380 520,56 

   w tym ze środków pomocowych UE  1 170 520,56 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Sadzikowski 
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Tabela Nr 2 
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/2013 

Rady Gminy w Stryszowie 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 Wydatki budżetu Gminy Stryszów na 2014 rok 

Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 

 1  2  3  4  5 

 1.  010    Rolnictwo i łowiectwo  55 850 

     01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi  50 000 

   w tym:   

 b) wydatki majątkowe  50 000 

 w tym:   

 inwestycje i zakupy inwestycyjne  50 000 

 w tym:   

 budowa wodociągu dla sołectwa Łękawica oraz przysiółka Stryszów - Bugaj  50 000 

 01030  Izby rolnicze  5 850 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  5 850 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  5 850 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  5 850 

 2.  400    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  117 000 

     40002  Dostarczanie wody  117 000 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  117 000 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  117 000 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  117 000 

 3.  600    Transport i łączność  210 000 

     60016  Drogi publiczne gminne  160 000 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  160 000 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  160 000 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  160 000 

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  50 000 

 w tym:   

 b) wydatki majątkowe  50 000 

 w tym;   

 inwestycje i zakupy inwestycyjne  50 000 

 w tym:   

 zabezpieczenie udziału własnego przy staraniu się o środki z budżetu państwa  50 000 

 4.  630    Turystyka  91 695,42 

     63001  Ośrodki informacji turystycznej  91 695,42 

   a) wydatki bieżące  91 695,42 

 w tym:   

 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  65 000,00 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  52 000 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  13 000,00 

 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..  26 695,42 
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5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu 

terytorialnego 

 Projekt pn. "Wzbogacenie oferty Gminnego Centrum Informacji Turystycznej 

w Stryszowie poprzez doposażenie w rowery górskie i organizację rajdu rowerowego 

szlakami Małej Ojczyzny". 

 26 695,42 

 5.  700    Gospodarka mieszkaniowa  1 146 105,08 

     70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  1 146 105,08 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  370 000 

 w tym:   

 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  370 000 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  370 000 

 b) wydatki majątkowe  776 105,08 

 w tym;   

 inwestycje i zakupy inwestycyjne  776 105,08 

 w tym:   

 regulacja stanu prawnego dróg gminnych  14 600 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój Wsi"  761 505,08 

 w tym:   

 Projekt pn." Modernizacja budynku klubu sportowego LKS Chełm Stryszów  761 505,08 

 6.  710    Działalność usługowa  96 000 

     71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  96 000 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  96 000 

 w tym:   

 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  96 000 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1000 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  95 000 

 7.  750    Administracja publiczna  2 085 000,00 

     75011  Urzędy wojewódzkie  128 300 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  128 300 

 w tym:   

 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych  128 300 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  128 300 

 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  80 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  80 000 

 w tym:   

 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  10 000 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  10 000 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  70 000 

 75023  Urzędy gmin  1 791 300 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  1 791 300 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 778 988 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 513 400 
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 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  265 588 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 512 

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

5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu 

terytorialnego 

 10 800 

 Projekt realizowany ze środków POKL w ramach EFS" Partnerzy dla rozwoju"  10 800 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  35 400,00 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  35 400,00 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  20 022,00 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 000 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  19 022,00 

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

5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu 

terytorialnego 

 15 378,00 

 Projekt pn. Encyklopedia Stryszowa i okolic- historia, atrakcje i szlaki turystyczne  15 378,00 

 75095  Pozostała działalność  50 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  50 000 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  28 400 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  25 100 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  3 300 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  21 600 

 8.  751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

 1 200 

     75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 

 1 200 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  1 200 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 200 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  480 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  720 

 9.  752    Obrona narodowa  1 000 

     75212  Pozostałe wydatki obronne  1 000 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  1 000 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 000 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  1 000 

 

10. 
 754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 81 500 

     75403  Jednostki terenowe Policji  2 000 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  2 000 

 w tym:   

 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych  2 000 

 w tym:   
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 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  2 000 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  74 500 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  74 500 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  71 500 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  15 300 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  56 200 

 2.) dotacja na zadania bieżące  2 000 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 000 

 75414  Obrona cywilna  1 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  1 000 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 000 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  1 000 

 75421  Zarządzanie kryzysowe  4 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  4 000 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  4 000 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  4 000 

 

11. 
 757    Obsługa długu publicznego  329 100 

     75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

 281 500 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  281 500 

 w tym:   

 (6) wydatki na obsługę długu  281 500 

 75704  Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego 

 47 600 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  47 600 

 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 

 47 600 

 12  758    Różne rozliczenia  170 619,12 

     75818  Rezerwy ogólne i celowe  170 619,12 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  170 619,12 

 w tym:   

 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych  170 619,12 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  170 619,12 

 w tym:   

 - rezerwa ogólna  91 368,12 

 - rezerwa celowa na dofinansowanie zarządzania kryzysowego  34 251,00 

 rezerwa celowa - oświata  45 000 

 13  801    Oświata i wychowanie  7 933 000,00 

     80101  Szkoły podstawowe  3 902 500 

   w tym:   
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 a) wydatki bieżące  3 902 500 

 w tym:   

 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych  3 718 700 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  3 216 600 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  502 100 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  183 800 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  300 170,00 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  300 170,00 

 w tym:   

 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych  292 024 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  270 790 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  21 234 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  8 146 

 80104  Przedszkola  1 349 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  1 349 000 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 304 400 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 013 800 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  290 600 

 2) dotacje na zadania bieżące  7 000 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  37 600 

 80110  Gimnazja  1 786 400,00 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  1 786 400,00 

 w tym:   

 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 687 600 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 530 700 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  156 900 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  98 800 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół  246 500 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  246 500 

 w tym:   

 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych  246 500 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  78 780 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  167 720 

 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  270 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  270 000 

 w tym:   

 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych  270 000 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  231 600 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  38 400 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  38 140 

 w tym:   
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 a) wydatki bieżące  38 140 

 w tym:   

 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych  38 140 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  38 140 

 80195  Pozostała działalność  40 290 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  40 290 

 w tym:   

 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych  40 290 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  40 290 

 14  851    Ochrona zdrowia  74 307 

     85153  Zwalczanie narkomanii  4 000 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  4 000 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  4 000 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  4 000 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  68 150 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  68 150 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  60 950 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  32 600 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  28 350 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  7 200 

 85158  Izby wytrzeźwień  2 157 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  2 157 

 w tym:   

 2) dotacje na zadania bieżące  2 157 

 15  852    Pomoc społeczna  2 860 245 

     85202  Domy pomocy społecznej  135 000 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  135 000 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  135 000 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  135 000 

 85203  Ośrodki wsparcia  1 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  1 000 

 w tym:   

 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 000 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  1 000 

 85204  Rodziny zastępcze  6 400 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  6 400 

 w tym:   
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 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  6 400 

 85206  Wspieranie rodziny  3 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  3 000 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  3 000 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  3 000 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 2 022 216 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  2 022 216 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  62 606 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  60 606 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  2 000 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 959 610 

 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 

 7 882 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  7 882 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  7 882 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  7 882 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 76 200 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  76 200 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  400 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  400 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  56 666,66 

 4) 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 

 19 133,34 

 Projekt pn."Aktywność Twoją Szansą" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

w ramach EFS 

 19 133,34 

 85216  Zasiłki stałe  50 100 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  50 100 

 w tym:   

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  50 100 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej  448 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  448 000 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  445 000 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  388 500 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  56 500 
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 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 000 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

 46 500 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  46 500 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  46 500 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  44 100 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  2 400 

 85295  Pozostała działalność  63 947 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  63 947 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  3 900 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  3 900 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  60 047 

 16  853    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  125 490,22 

     85395  Pozostała działalność  125 490,22 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  125 490,22 

 w tym:   

 2) dotacje na zadania bieżące  3 000 

 4) 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 

 122 490,22 

 Projekt realizowany ze środków POKL w ramach EFS" Aktywność Twoją Szansą"  122 490,22 

 17  854    Edukacyjna opieka wychowawcza  38 250 

     85404  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  14 500 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  14 500 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  14 500 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  14 500 

 85412  Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 

szkolenia młodzieży 

 18 750 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  18 750 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  18 750 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  18 750 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów  5 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  5 000 

 w tym:   

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 000 

 18  900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1 004 000 

     90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  500 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  350 000 
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 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  350 000 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  350 000 

 b) wydatki majątkowe  150 000 

 w tym:   

 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  150 000 

 budowa kanalizacji na terenie gminy  150 000 

 (3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  0 

 90002  Gospodarka odpadami  305 350 

 a) wydatki bieżące  305 350 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  305 350 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  47 706 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  257 644 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi  7 650 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  7 650 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  7 650 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  7 650 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  156 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  156 000 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  156 000 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  156 000 

 90095  Pozostała działalność  35 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  35 000 

 w tym:   

 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych  35 000 

 w tym:   

 1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  25 000 

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  10 000 

 19  921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  455 500 

     92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  300 500 

   w tym:   

 a) wydatki bieżące  300 500 

 w tym:   

 (2) wydatki na dotację na zdania bieżące  300 500 

 92116  Biblioteki  155 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  155 000 

 w tym:   

 (2) wydatki na dotację na zdania bieżące  155 000 

 20  926    Kultura fizyczna i sport  80 000 

     92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  80 000 

 w tym:   

 a) wydatki bieżące  80 000 
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 w tym:   

 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  10 000 

 w tym:   

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  10 000 

 2) dotacje na zadania bieżące  70 000 

   RAZEM wydatki gminy  16 955 861,84 

 w tym:   

 wydatki bieżące  15 929 756,76 

 wydatki majątkowe  1 026 105,08 

 w tym: środki UE łącznie  956 002,0600 

   A. wydatki bieżące  15 929 756,76 

 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  12 296 021,12 

 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  8 703 144,00 

 1.2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych  3 592 877,12 

 wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE  194 496,98 

 2) dotacje  539 657,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 570 481,66 

 5) poręczenia i gwarancje  47 600,00 

 6) wydatki na obsługę długu  281 500,00 

 B. wydatki majątkowe  1 026 105,08 

 – w tym realizowane z udziałem środków UE  761 505,08 

 łącznie: – rezerwy budżetu  170 619,12 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Sadzikowski 

 

Tabela Nr 3 
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/2013 

Rady Gminy w Stryszowie 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STRYSZÓW NA 2014 ROK 

L.p.  Wyszczególnienie  Kwota zł 

1.  Dochody gminy ogółem  19 024 606,63 

 2.  Wydatki gminy ogółem  16 955 861,84 

 3.  Wynik (nadwyżka+, deficyt -)  2 068 744,79 

 4.  Przychody budżetu ogółem  44 078 

   w tym:   

 - zwrot pożyczki  44 078 

 - kredyty  0 

 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca 

z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 

 0 

 5.  Rozchody budżetu  2 112 822,79 

   w tym:   

 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych  872 000 

 - spłata pożyczki do WFOŚ iGW w Krakowie  544 800 

 - spłata pożyczki do BGK na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków 

pomocowych Unii Europejskiej 

 696 022,79 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Sadzikowski 
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Tabela Nr 4 
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/2013 

Rady Gminy w Stryszowie 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

. 

 Plan dochodów i wydatków na rok 2014 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie 

ustawami 

Dział Rozdział  Nazwa Dochody Wydatki 

 750      Administracja publiczna  42 132  42 132 

   75011    Urzędy wojewódzkie  42 132  0 

 

2010 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

 42 132  0 

 75011    Urzędy wojewódzkie  0  42 132 

 w tym:     

 wydatki bieżące  0  42 132 

 w tym:     

 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    42 132 

 1.1 ̵ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  0  42 132 

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

 1 200  1 200 

   75101    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  1 200  0 

 

2010 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

 1 200  0 

 75101    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  0  1 200 

 w tym:     

 wydatki bieżące  0  1 200 

 w tym:     

 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    1 200 

 1.1. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  0  480 

 1.2. - wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

   720 

 852      Pomoc społeczna  2 023 541  2 023 541 

   85212    Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 2 020 216  0 

 

2010 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

 2 020 216  0 

 85212    Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 0  2 020 216 

 w tym:     

 a) wydatki bieżące  0  2 020 216 

 w tym:     

 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  0  60 606 

 1.1 ̵ wynagrodzenia i składki od nich naliczane    60 606 

 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych    1 959 610 

 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 

 3 325  0 

 

2010 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

 3325  0 

 85213    Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

 0  3 325 
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świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

 w tym:     

 a) wydatki bieżące  0  3 325 

 w tym:     

 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    3 325 

 1.1. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  0  3 325 

       Razem  2 066 873  2 066 873 

 

  Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Sadzikowski 

 

Tabela Nr 5 
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/2013 

Rady Gminy w Stryszowie 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

  Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów między 
jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014 

  

Dział Rozdział  Treść Dochody Wydatki 

 801      Oświata i wychowanie  3 000  3 000 

   80104    Przedszkola  3 000  0 

 

2310 

 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

 3000  0 

 80104    Przedszkola  0  3 000 

 w tym:     

 wydatki bieżące  0  3 000 

 w tym:     

 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  0  3 000 

 w tym:     

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  0  3 000 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Sadzikowski 
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Tabela Nr 6 
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/2013 

Rady Gminy w Stryszowie 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2014 roku na realizację zadań 
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  

L.p. Dział Rozdział  Treść  Dochody Wydatki 

1.  756    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem  

72 150  0  

  75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw  
72 150  0  

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  72 150  0  

2.  851    Ochrona zdrowia  0  72 150  

    85153  Zwalczanie narkomanii  0  4 000  

  w tym: wydatki bieżące  0  4 000  

w tym:      

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 

narkotyków  
0  500  

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii  
0  1 500  

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomani,  

pomocy psychospołecznej i prawnej  
0  2 000  

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  0  68 150  

w tym: wydatki bieżące  0  68 150  

w tym:      

1. Zwiększenie dostępnych środków pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych i ich rodzin  
0  22 620  

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  
0  9 100  

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w szczególności dla dzieci i młodzieży  
0  8 680  

4. Wspomaganie działalności osób fizycznych instytucji i stowarzyszeń służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych  
0  27 750  

 

 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Sadzikowski 
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Tabela Nr 7 
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/2013 

Rady Gminy w Stryszowie 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

  Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy 
Stryszów w zakresie ochrony środowiska w 2014 r. 

  

Lp. Wyszczególnienie  Dział  Rozdział  Paragrafy  Dochody  

Wydatki 

1.1  Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)  900  90019  O690  350,00  0 

1.2  Wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie 

drzew i krzewów) 

 900  90019  O690  0,00  0 

    

 Ochrona środowiska        350,00  350,00 

2.  Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną 
powierzchni ziemi 

 900  90002      350,00 

 w tym:           

 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych          350,00 

 w tym:           

 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

         350,00 

 - Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata 2014 r.          0 

 - Usuwanie pokryć dachowych z eternitu          350 

 - Gospodarka odpadami – zbiórka i 

unieszkodliwienie przeterminowanych leków 

         0 

 

  Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Sadzikowski 
 

Załącznik  
do Uchwały Nr XXVII/217/2013 

Rady Gminy w Stryszowie 

z dnia 19 grudnia 2013 roku 

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stryszów w roku 2014 

Dział Rozdział  Nazwa  Rodzaj dotacji z budżetu  dla jednostek sektora 
finansów publicznych 

 dla jednostek 
spoza 

sektora 
finansów 

publicznych 

1 2  4  5  6  7 

754   Bezpieczeństwo i ochrona 
przeciwpożarowa 

     2 000 

 75412  Ochotnicze straże pożarne      2 000 

   Dotacja celowa na zadania 

w zakresu ochrony 

przeciwpożarowej 

   2 000 

801   Oświata i wychowanie    7. 000   

 80104  Przedszkola    7.000   

    dotacja celowa z art. 90 ustawy 

o systemie oświaty 

 7.000   

851   Ochrona zdrowia    2157   

 85158  Izby wytrzeźwień    2157   

    dotacje celowe- na finansowanie 

kosztów utrzymania izby 

wytrzeźwień 

 2157   
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853   Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

     3 000 

 85395  Pozostała działalność      3 000 

    Dotacje celowe na zadania bieżące 

JST zlecone innym podmiotom 

   3 000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

   455 500   

 92105  Pozostałe zadania w zakresie 

kultury 

     

        

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice 

i kluby 

 dotacje podmiotowe  300 500   

92116  Biblioteki  dotacje podmiotowe  155 000   

926   Kultura fizyczna      70 000 

 92605  Zadania z zakresu kultury 

fizycznej 

      

    dotacje celowe (bieżące) na 

wspieranie rozwoju sportu 

   45 000 

 dotacje celowe (bieżące) na 

zadania JST zlecane innym 

podmiotom 

 25000 

Razem:  464 657  75 000 

OGÓŁEM DOTACJE 539 657 zł 

w tym: 

(* - dotacje przedmiotowe….) 

- dotacje podmiotowe: 455 500 zł 

- dotacje celowe 84 157 zł 

w tym: 

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 84 157 zł 

- dotacje celowe inwestycyjne ……….. 
  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Sadzikowski 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 20 – Poz. 3009


		2014-06-02T16:26:29+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




