
 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA XL/439/2013 

RADY GMINY MSZANA DOLNA 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1i pkt. 3, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr157 poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1241) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2013 r. poz. 594 

z późn. zm.) Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 54.346.804,00 zł 

w tym: 

1/ dochody bieżące 46.756.674,00 zł 

2/ dochody majątkowe 7.590.130,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 52.068.150,46 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 41.615.381,46 zł 

w tym: 

1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 30.868.901,46 zł 

w tym: 

a/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.795.391,00 zł 

b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.073.510,46 zł 

2/wydatki na dotacje na zadania bieżące 975.000 ,00 zł. 

3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.527.671,00 zł. 

4/wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 

i 3 ustawy o finansach publicznych      517.809,00 zł. 

w tym: 

a/ ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 468.474,00 zł. 

5/ wydatki na obsługę długu publicznego 726.000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem 2.1 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.452.769,00 zł 

w tym: 
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1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.452.769,00 zł 

z czego: 

wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 

i 3 ustawy o finansach publicznych 7.072.046,00 zł 

w tym: 

a/ ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.493.088,00 zł 

zgodnie z załącznikiem 2.2 

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 

2.278.653,54 zł. z przeznaczeniem na wykazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów i pożyczek 

zaciągniętych w latach poprzednich. 

2. Ustala się: 

1/przychody budżetu gminy w kwocie 865.919,92 zł 

2/rozchody budżetu gminy w kwocie 3.144.573,46 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 4. Tworzy się: 

1/ rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 204.000,00 zł 

2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 

96.000,00 zł 

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1/ dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4. 

2/ dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5. 

3/ dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 

na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6. 

4/ planowane dotacje udzielane z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7. 

5/ dochody budżetu z tytułu opłat i kar oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9. 

6/ dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowanie 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 7. Wydatki budżetu na rok 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 

207.360,00 zł w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 

(Dz.U Nr 52 poz. 420) na łączną kwotę 207.360,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. 

1. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust.1, wymagana jest jego akceptacja pod 

względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej 

na dowodzie księgowym. 

2. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie 

Radę Gminy na najbliższej sesji wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji. 

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 

1/zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł. 

2/ zaciągania planowanych pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 865.919,92 zł. 
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§ 9. W zakresie wykonywania budżetu w 2014 roku upoważnia się Wójta Gminy Mszana Dolna do: 

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 

3.000.000,00 zł 

2/ udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 100.000,00 zł 

3/udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 700.000,00 zł. 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Mszana Dolna do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż 

określone w art.257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

§ 11. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku - jak zakres 

i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Chorągwicki 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr Budżetowa XL/439/2013 

Rady Gminy Mszana Dolna 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK 

 

Dz. 

 

Rozdz. 

 Nazwa Kwota w zł 

Plan 

 

010 

 

01010 
 

 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
Dochody bieżące w tym: 

-wpływy z usług /§0830/ 

17.000 

17.000 
 

17.000 

 

020 

 

02001 

 LEŚNICTWO 

Gospodarka leśna 
Dochody bieżące w tym: 

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /§0750 / 

Dochody majątkowe w tym: 

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§0870/ 

35.000 

35.000 
 

5.000 

 

30.000 

 

600 

 

60013 

 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Drogi publiczne wojewódzkie 
Dochody majątkowe w tym: 

-dot. cel. otrzymane z samorządu wojewódz. na inwestycje i zakupy inwestyc. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t 

/§6630/ 

500.544 

220.982 
 

 

220.982 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 
Dochody majątkowe w tym: 

- dot. cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t / §6620 / 

279.562 
 

279.562 

 

700 

 

70005 

 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Dochody bieżące w tym: 

--dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych /§0750/ 

-wpływy z usług /§0830/ 

- pozostałe odsetki /§0920/ 
 

412.500 

412.500 
 

342.000 

70.000 

500 
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750 
 

 
 

 

75011 

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Urzędy Wojewódzkie 
Dochody bieżące w tym: 

-dot. cel. na zad. bieżące z zakr.adm.rząd. /§2010/ 

-doch. j.s.t.związ. z realiz. zadań z zakr.adm.rząd /§2360/ 

128.313 

74.313 
 

74.113 

200 

 75023 
 
 

 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ 
Dochody bieżące w tym: 

-wpływy z różnych opłat /§0690/ 

-pozostałe odsetki /§0920/ 

54.000 
 

4.000 

50.000 

 

751 
 
 

 

75101 

 URZ N. ORG,WŁ. PAŃ,KON.I OCHR. PR.OR.SĄD 

Urz.nacz. org.wł. państw.kontr. i ochr. prawa 
Dochody bieżące w tym: 

-dot. cel na zad.bież. z zakr.adm.rząd. /§2010/ 

2.730 

2.730 
 

2.730 

 

754 

 

75412 

 BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ. 

OSP 
Dochody majątkowe w tym: 

Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§6260/ 

128.000 

28.000 
 

 

28.000 

 75416  Straż gminna /miejska/ 
Dochody bieżące w tym: 

-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /§0570/ 

100.000 
 

100.000 

 

756 

 

 

 

75601 

 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

Wpływy z podatku dochod. od osób fizycz. 
Dochody bieżące w tym: 

-pod od dzial gosp.osób fiz. opł w for kar podatk /§0350/ 

7.277.685 
 

 

15.000 
15.000 

 75615  Wpł.z pod.rol.pod.leśn.podatku od czynności cywilnoprawnych,pod. i opłat lokal.od os.prawn.i innych jedn.organ. 
Dochody bieżące w tym: 

-podatek od nieruchomości /§0310/ 

-podatek rolny /§0320/ 

-podatek leśny /§0330/ 

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§0910/ 

-rekompensaty utraconych dochodów podatk. i opł. lokalnych /§2680/ 

928.000 
 

863.000 

1.000 

45.000 

2.000 

17.000 

 75616  Wpł.z pod.rol. pod.leśn.pod.od spadk.i darowizn,podat. od czynności cywilnoprawnych oraz podat. i opłat lokalnych od 

osób fizycznych 

1.668.000 
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Dochody bieżące w tym: 

-podatek od nieruchomości /§0310/ 

-podatek rolny /§0320/ 

-podatek leśny /§0330/ 

-podatek od środków transportowych /§0340/ 

-podatek od spadków i darowizn /§0360/ 

-podatek od czynności cywilno – prawnych /§0500/ 

-odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat /§0910/ 

 

710.000 

160.000 

138.000 

480.000 

20.000 

150.000 

10.000 

 75618  Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t na podst.ustaw 
Dochody bieżące w tym: 

-wpływy z opłaty skarbowej /§0410/ 

-wpływy z opłat za zezwol na sprzed. alkohol. /§0480/ 

190.000 
 

30.000 

160.000 

 75621 
 

 Udz. gmin w pod.stan. dochód budż.państwa 
Dochody bieżące w tym: 

-podatek dochodowy od osób fizycznych /§0010/ 

-podatek dochodowy od osób prawnych /§0020/ 

4.476.685 
 

4.466.685 

10.000 

 

758 

 

75801 
 

 RÓŻNE ROZLICZENIA 

Część oświatowa subw.ogólnej dla j.s.t 
Dochody bieżące w tym: 

-subwencje ogólne z budż państwa /§2920/ 

29.499.580 

17.031.360 
 

17.031.360 

 75807 
 

 Część wyrówn. subwencji ogólnej dla gmin 
Dochody bieżące w tym: 

-subwencje ogólne z budż państwa /§2920/ 

11.427.448 
 

11.427.448 

 75831  Część równoważąca subwen.ogólnej dla gmin 
Dochody bieżące w tym: 

-subwencje ogólne z budż państwa /§2920/ 

1.040.772 
 

1.040.772 

 

801 

 

80101 

 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Szkoły Podstawowe 
Dochody bieżące w tym: 

-pozostałe odsetki /§0920/ 

-dotacje celowe w ramach programów finansowane 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 środk. europej. /§2001/ 

Dochody majątkowe w tym: 

-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin /§6330/ 

 

634.450 

134.950 
 

11.100 

 

16.000 

 

63.850 
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-dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§6260/ 

44.000 

 80104  Przedszkola 
Dochody bieżące w tym: 

-wpływy z usług /§0830/ 

110.000 
 

110.000 

 80110  Gimnazja 
Dochody bieżące w tym: 

-pozostałe odsetki /§0920/ 

-dotacje celowe w ramach programów finansowane 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 środk. europej. /§2001/ 

16.200 
 

200 

 

16.000 

 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół 
Dochody bieżące w tym: 

-pozostałe odsetki /§0920/ 

600 
 

600 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 
Dochody bieżące w tym: 

-wpływy z usług /§0830/ 

372.700 
 

372.700 

 

852 

 

85202 

 POMOC SPOŁECZNA 

Domy Pomocy Społecznej 
Dochody bieżące w tym: 

Wpływy z różnych dochodów /§0970/ 

7.362.470 

3.600 
 

3.600 

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

z ubezp.społ. 
Dochody bieżące w tym: 

-dot. cel. na zad. bież. z zakr.adm.rząd. /§2010/ 

-doch. j.s.t.związ. z realiz. zadań z zakr.adm.rząd /§2360/ 

-wpł. ze zwr. dot. wyk. niezg. z przezn.lub pobr. w nadm .wys. /§2910/ 

6.982.767 
 

 

6.961.567 

5.200 

16.000 

 85213  Składki na ub.zdr.opłacane za os.pob. niektóre św. z pomocy społ. raz niektóre św. rodz.oraz za osoby uczestn. 

zajęciach wcentr.integr. społ. 
Dochody bieżące w tym: 

-dot. cel. na zad. bież. z zakr.adm.rząd. /§2010/ 

-dotacje celowe na bież. zadania własne gmin /§2030/ 

39.106 
 

 

31.857 

7.249 

 85214  Zasił. I pom. w nat. oraz skł. na ubezp. emer. i rent. 
Dochody bieżące w tym: 

-dotacje celowe na bież. zadania własne gmin /§2030/ 

68.600 
 

66.600 
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-wpł. ze zwr. Dot. wyk. niezg. z przezn.lub pobr. w nadm .wys. /§2910/ 2.000 

 85216  Zasiłki stałe 
Dochody bieżące w tym: 

-dotacje celowe na bież. zadania własne gmin /§2030/ 

-wpł. ze zwr. Dot. wyk. niezg. z przezn.lub pobr. w nadm .wys. /§2910/ 

94.200 
 

92.200 

2.000 

 85219  Ośrodki Pomocy Społecznej 
Dochody bieżące w tym: 

-dotacje celowe na bieżące zadania własne gm. /§2030/ 

-pozostałe odsetki /§0920/ 

104.086 
 

101.086 

3.000 

 85295  Pozostała działalność 
Dochody bieżące w tym: 

-dotacje celowe na bieżące zadania własne gm. /§2030/ 

70.111 
 

70.111 

 

853 

 

85395 

 POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Pozostała działalność 
Dochody bieżące w tym: 

-dotacje celowe w ramach programów finansowane 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 środk. europej. /§2007/ 

-dotacje celowe w ramach programów finansowane 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 europej. /§2009/ 

- pozostałe odsetki /§0920/ 

290.888 

290.888 
 

 

 

246.915 

 

 

43.573 

400 

 

900 

 

90001 

 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Dochody majątkowe w tym: 

-środki na dofin. włas. inwest.pozysk.z innych źródeł /§6298/ 

-dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§6260/ 

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł /§6290/ 

7.427.992 

1.917.487 
 

1.717.487 

100.000 

 

100.000 

 90002 
 

 Gospodarka odpadami 
-wpływy z innych lokaln. opłat pobier. przez j.s.t na podst.odręb. ustaw /§0490/ 

945.000 
945.000 
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 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
Dochody bieżące w tym: 

-dotacje celowe w ramach programów finansowane 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 środk. europej. /§2007/ 

-dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst.poroz. między j.s.t./§2316/ 

Dochody majątkowe w tym: 

-dotacje celowe w ramach programów finans. 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 budż. środk. europ. /§6207/ w tym refundacja wydatków z 2013 r 

.kwota 1.461.144 zł 
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł /§6290/ 

4.559.505 
 

 

 

145.986 

 

36.922 

3.744.264 

 

632.333 

 90019  Wpł . i wyd. związ. z grom. środk. z opłat i kar za korzyst. ze środow. 
Dochody bieżące w tym: 

-wpływy z różnych opłat/ §0690/ 

6.000 
 

6.000 

     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 
Dochody majątkowe w tym: 

-środki na dofin. włas. inwest.pozysk.z innych źródeł /§6298/- 

refundacja wydatków z 2013r 

237.171 

237.171 
 

237.171 

 

926 

 

92601 

 KULTURA FIZYCZNA 

Obiekty sportowe 
Dochody majątkowe w tym: 

-środki na dofin. włas. inwest.pozysk.z innych źródeł /§6298/ 

392.481 

392.481 
 

392.481 

 RAZEM 
w tym : 

-dochody bieżące 

-dochody majątkowe 

54.346.804 
 

46.756.674 

7.590.130 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Chorągwicki 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr Budżetowa XL/439/2013 

Rady Gminy Mszana Dolna 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK 

Dz. Rozdz.  Nazwa  Kwota w zł 

 Plan 

010  

01030 

 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Izby Rolnicze 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 36.555,46 

3.700,00 
 

3.700,00 

01095  Pozostała działalność 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 32.855,46 
 

32.855,46 

020  

02001 

 LEŚNICTWO 

Gospodarka leśna 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 30.000,00 

30.000,00 
 

30.000,00 

600  

60013 

 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Drogi publiczne wojewódzkie 
W tym: 

b/wydatki majątkowe 

 3.789.516,00 

1.213.967,00 
 

1.213.967,00 

60014  Drogi publiczne powiatowe 
W tym: 

b/wydatki majątkowe 

 763.531,00 
 

763.531,00 

60016 
 
 

 Drogi publiczne gminne 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 1.812.018,00 
 

1.812.018,00 
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700  

70005 

 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

b/wydatki majątkowe 

 290.000,00 

290.000,00 
 

200.000,00 

90.000,00 

710  

71004 

 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Plany zagospodarowania przestrzennego 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 160.000,00 

160.000,00 
 

160.000,00 

720  

72095 

 INFORMATYKA 

Pozostała działalność 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 25.000,00 

25.000,00 
 

25.000,00 

750 
 

 
 

 

75011 

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Urzędy Wojewódzkie 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 4.525.455,00 

74.113,00 
 

74.113,00 

75022  Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/ 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

b/wydatki majątkowe 

 172.000,00 
 

160.000,00 

12.000,00 

75023 
 
 

 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

b/wydatki majątkowe 

 3.570.000,00 
 

3.510.000,00 

60.000,00 

75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 333.342,00 
 

333.342,00 

75095  Pozostała działalność 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 376.000,00 
 

376.000,00 
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751 
 
 

 

75101 

 URZ N. ORG,WŁ. PAŃ,KON.I OCHR. PR.OR.SĄD 

Urz.nacz. org.wł. państw.,kontr. i ochr. prawa 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 2.730,00 

2.730,00 
 

2.730,00 

754  

75412 
 

 BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ. 

OSP 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

b/wydatki majątkowe 

 490.000,00 

247.000,00 
 

219.000,00 

28.000,00 

75416  Straż gminna/miejska/ 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 240.000,00 
 

240.000,00 

75421  Zarządzanie kryzysowe 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 3.000,00 
 

3.000,00 

757  

75702 

 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 726.000,00 

726.000,00 
 

726.000,00 

758  

75818 

 RÓŻNE ROZLICZENIA 

Rezerwy ogólne i celowe 

w tym: 
a/wydatki bieżące 

 300.000,00 

300.000,00 
 

300.000,00 

801  

80101 

 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Szkoły podstawowe 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

b/wydatki majątkowe 

 

22.981.722,00 

13.292.722,00 
 

12.456.000,00 

836.722,00 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 1.453.000,00 
 

1.453.000,00 
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80104  Przedszkola 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 1.146.000,00 
 

1.146.000,00 

80110  Gimnazja 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 5.091.000,00 
 

5.091.000,00 

80113  Dowożenie uczniów do szkół 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 521.000,00 
 

521.000,00 

80114  Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 560.000,00 
 

560.000,00 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 45.000,00 
 

45.000,00 

80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 750.000,00 
 

750.000,00 

80195  Pozostała działalność 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 123.000,00 
 

123.000,00 

851  

85153 

 OCHRONA ZDROWIA 

Zwalczanie narkomanii 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 160.000,00 

5.000,00 
 

5.000,00 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 155.000,00 
 

155.000,00 

852  

85201 

 POMOC SPOŁECZNA 

Placówki opiekuńczo -wychowawcze 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 8.396.814,00 

7.000,00 
 

7.000,00 
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85202  Domy Pomocy Społecznej 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 200.000,00 
 

200.000,00 

85204  Rodziny zastępcze 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 20.000,00 
 

20.000,00 

85206  Wspieranie rodziny 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 15.064,00 
 

15.064,00 

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

z ubezp.społ. 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 6.977.567,00 
 

 

6.977.567,00 

85213  Skład. na ub.zdr.opłacane za os.pob. niektóre św. z pom. społ. raz niektóre św. rodz.oraz za osoby uczestn. w zaj. 

w centr.integr. społ. 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 40.556,00 
 

 

40.556,00 

85214  Zasił. i pom. w nat. oraz skł. na ubezp. emer. i rent. 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 198.600,00 
 

198.600,00 

85216  Zasiłki stałe 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 112.640,00 
 

112.640,00 

85219  Ośrodki Pomocy Społecznej 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 666.086,00 
 

666.086,00 

85295 
 

 Pozostała działalność 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 159.301,00 
 

159.301,00 

853  

85395 

 POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Pozostała działalność 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 290.488,00 

290.488,00 
 

290.488,00 
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854  

85401 

 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Świetlice szkolne 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 97.000,00 

26.700,00 
 

26.700,00 

85415  Pomoc materialna dla uczniów 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 70.000,00 
 

70.000,00 

85446  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 300,00 
 

300,00 

900  

90001 

 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
W tym: 

b/wydatki majątkowe 

 7.950.857,00 

3.509.910,00 
 

3.509.910,00 

90002  Gospodarka odpadami 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 945.000,00 
 

945.000,00 

90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

b/wydatki majątkowe 

 3.117.947,00 
 

195.321,00 

2.922.626,00 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

b/wydatki majątkowe 

 372.000,00 
 

322.000,00 

50.000,00 

90095  Pozostała działalność 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 6.000,00 
 

6.000,00 

921  

92105 

 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 540.000,00 

180.000,00 
 

180.000,00 

92116  Biblioteki 
W tym: 

 360.000,00 
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a/wydatki bieżące 360.000,00 

926  

92601 

 KULTURA FIZYCZNA 

Obiekty sportowe 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

b/wydatki majątkowe 

 1.276.013,00 

1.026.013,00 
 

60.000,00 

966.013,00 

92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 
W tym: 

a/wydatki bieżące 

 250.000,00 
 

250.000,00 

RAZEM: 
w tym: 

-wydatki bieżące 

-wydatki majątkowe 

52.068.150,46 

 

41.615.381,46 

10.452.769,00 

 

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Chorągwicki 
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Załącznik Nr 2.1  

do Uchwały Nr Budżetowa XL/439/2013 

Rady Gminy Mszana Dolna 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK 

Dz. Rozdz.  Nazwa  Kwota w zł 

 Plan 

010  

01030 

 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Izby Rolnicze 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 36.555,46 

3.700,00 
 

3.700,00 

 

3.700,00 

01095  Pozostała działalność 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 32.855,46 
 

32.855,46 

 

2.000,00 

30.855,46 

020  

02001 

 LEŚNICTWO 

Gospodarka leśna 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 30.000,00 

30.000,00 
 

30.000,00 

 

18.000,00 

12.000,00 

600  

60016 
 
 

 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Drogi publiczne gminne 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 1.812.018,00 

1.812.018,00 
 

1.812.018,00 

 

1.812.018,00 
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700  

70005 

 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 200.000,00 

200.000,00 
 

200.000,00 

 

10.000,00 

190.000,00 

710  

71004 

 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Plany zagospodarowania przestrzennego 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 160.000,00 

160.000,00 
 

160.000,00 

 

10.000,00 

150.000,00 

720  

72095 

 INFORMATYKA 

Pozostała działalność 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 25.000,00 

25.000,00 
 

25.000,00 

 

25.000,00 

750 
 

 
 

 

75011 

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Urzędy Wojewódzkie 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 4.453.455,00 

74.113,00 
 

74.113,00 

 

74.113,00 

75022  Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/ 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 160.000,00 
 

10.000,00 

 

10.000,00 

150.000,00 
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75023 
 
 

 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 3.510.000,00 
 

3.490.000,00 

 

2.829.000,00 

661.000,00 

20.000,00 

75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 333.342,00 
 

293.342,00 

 

20.000,00 

273.342,00 

40.000,00 

75095  Pozostała działalność 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 376.000,00 
 

320.000,00 

 

241.500,00 

78.500,00 

56.000,00 

751 
 
 

 

75101 

 URZ N. ORG,WŁ. PAŃ,KON.I OCHR. PR.OR.SĄD 

Urz.nacz. org.wł. państw.,kontr. i ochr. prawa 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 2.730,00 

2.730,00 
 

2.730,00 

 

2.000,00 

730,00 

754  

75412 
 

 BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ. 

OSP 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 462.000,00 

219.000,00 
 

219.000,00 

 

219.000,00 
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75416  Straż gminna/miejska/ 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 240.000,00 
 

235.000,00 

 

188.500,00 

46.500,00 

5.000,00 

75421  Zarządzanie kryzysowe 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 3.000,00 
 

3.000,00 

 

3.000,00 

757  

75702 

 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 
W tym: 

(5) wydatki na obsługę długu publicznego 

 726.000,00 

726.000,00 
 

726.000,00 

758  

75818 

 RÓŻNE ROZLICZENIA 

Rezerwy ogólne i celowe 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 300.000,00 

300.000,00 
 

300.000,00 

 

300.000,00 

801  

80101 

 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Szkoły podstawowe 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

(4)wydatki bież. na progr. finans. z udz. środk. poch. z Unii Europej 

 

22.145.000,00 

12.456.000,00 
 

11.837.000,00 

 

10.107.000,00 

1.730.000,00 

603.000,00 

16.000,00 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

 1.453.000,00 
 

1.360.000,00 
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w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

1.272.000,00 

88.000,00 

93.000,00 

80104  Przedszkola 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 1.146.000,00 
 

984.000,00 

 

724.000,00 

260.000,00 

115.000,00 

47.000,00 

80110  Gimnazja 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

(4)wydatki bież. na progr. finans. z udz. środk. poch. z Unii Europej 

 5.091.000,00 
 

4.790.000,00 

 

4.271.000,00 

519.000,00 

285.000,00 

16.000,00 

80113  Dowożenie uczniów do szkół 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 521.000,00 
 

521.000,00 

 

521.000,00 

80114  Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 560.000,00 
 

557.500,00 

 

520.000,00 

37.500,00 

2.500,00 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

 45.000,00 
 

45.000,00 
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w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 

45.000,00 

80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 750.000,00 
 

747.500,00 

 

371.000,00 

376.500,00 

2.500,00 

80195  Pozostała działalność 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 123.000,00 
 

104.500,00 

 

1.500,00 

103.000,00 

18.500,00 

851  

85153 

 OCHRONA ZDROWIA 

Zwalczanie narkomanii 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 160.000,00 

5.000,00 
 

5.000,00 

 

3.000,00 

2.000,00 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 155.000,00 
 

104.600,00 

 

61.000,00 

43.600,00 

50.000,00 

400,00 
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852  

85201 

 POMOC SPOŁECZNA 

Placówki opiekuńczo -wychowawcze 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 8.396.814,00 

7.000,00 
 

7.000,00 

 

7.000,00 

85202  Domy Pomocy Społecznej 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 200.000,00 
 

200.000,00 

 

200.000,00 

85204  Rodziny zastępcze 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 20.000,00 
 

20.000,00 

 

20.000,00 

85206  Wspieranie rodziny 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 15.064,00 
 

15.064,00 

 

15.064,00 

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

z ubezp.społ. 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące/ zwroty dotacji/ 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 6.977.567,00 
 

 

288.747,00 

 

269.580,00 

19.167,00 

16.000,00 

6.672.820,00 

85213  Skład. na ub.zdr.opłacane za os.pob. niektóre św. z pom. społ. raz niektóre św. rodz.oraz za osoby uczestn. w zaj. 

w centr.integr. społ. 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

 40.556,00 
 

 

40.556,00 
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(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.556,00 

85214  Zasił. i pom. w nat. oraz skł. na ubezp. emer. i rent. 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące/ zwroty dotacji / 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 198.600,00 
 

3.000,00 

 

3.000,00 

2.000,00 

193.600,00 

85216  Zasiłki stałe 
W tym: 

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące/ zwroty dotacji / 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 112.640,00 
 

2.000,00 

110.640,00 

85219  Ośrodki Pomocy Społecznej 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 666.086,00 
 

662.086,00 

 

613.478,00 

48.608,00 

4.000,00 

85295 
 

 Pozostała działalność 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 159.301,00 
 

9.190,00 

 

7.500,00 

1.690,00 

150.111,00 

853  

85395 

 POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Pozostała działalność 
W tym: 

(4)wydatki bież. na progr. finans. z udz. środk. poch. z Unii Europej 

 290.488,00 

290.488,00 
 

290.488,00 

854  

85401 

 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Świetlice szkolne 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

 97.000,00 

26.700,00 
 

23.800,00 
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(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

21.600,00 

2.200,00 

2.900,00 

85415  Pomoc materialna dla uczniów 
(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 70.000,00 
70.000,00 

85446  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 300,00 
 

300,00 

 

300,00 

900  

90002 

 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Gospodarka odpadami 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 1.468.321,00 

945.000,00 
 

944.300,00 

 

59.000,00 

885.300,00 

700,00 

90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
W tym: 

(4)wydatki bież. na progr. finans. z udz. środk. poch. z Unii Europej 

 195.321,00 
 

195.321,00 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 322.000,00 
 

322.000,00 

 

322.000,00 

90095  Pozostała działalność 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 6.000,00 
 

6.000,00 

 

2.000,00 

4.000,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 25 – Poz. 3733



921  

92105 

 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 
W tym: 

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

 540.000,00 

180.000,00 
 

180.000,00 

92116  Biblioteki 
W tym: 

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

 360.000,00 
 

360.000,00 

926  

92601 

 KULTURA FIZYCZNA 

Obiekty sportowe 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

 310.000,00 

60.000,00 
 

60.000,00 

 

41.000,00 

19.000,00 

92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 
W tym: 

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

 250.000,00 
 

250.000,00 

RAZEM:  

41.615.381,46 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Chorągwicki 
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Załącznik Nr 2.2  

do Uchwały Nr Budżetowa XL/439/2013 

Rady Gminy Mszana Dolna 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA W 2014 ROKU 

Dz. Rozdz  Nazwa zadania 
 

 Plan 

Środki 

własne 

 dotacje  Kredyty 

pożyczki 

 RAZEM  w tym 

z udziałem 

środków 

europejsk. 

600  

60013 

 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
Budowa chodnika z zatokami i przejściami dla pieszych przy 

drodze wojewódzkiej nr 968 Lubień- Zabrzeż w m. Mszana 

Górna –pomoc finansowa dla województwa 

 

1.476.954,00 
 

 

770.003,00 

 500.544,00 
 

   1.977.498,00 
 

 

770.003,00 

  

60013  Budowa odprowadzalnika zlokalizowanego w ciągu drogi 

gminnej służącego odwodnieniu odcinka drogi wojewódzk. 

W m.Kasinka Mała z odprowadzaniem wód do rz, Raba- 

porozumienie z Województwem Małopolskim 

 

 

 

62.270,00 

 

 

 

60.270,00 

   

 

 

122.540,00 

  

60013  Budowa chodnika z oświetleniem drogowym i zatoką 

autobusową 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 w Kasince Małej/od 

istniejącego chodnika w Kasince Małej do granicy z Miastem 

Mszana Dolna/ porozumienie z Województwem 

Małopolskim 

 

 

 

160.712,00 

 

 

 

160.712,00 

   

 

 

321.424,00 

  

60014  Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kasinie 

Wielkiej- porozumienie ze Starostwem Powiatowym /z 

udziałem środków europejskich PROW w 2015 r/ 

 116.062,00  116.062,00    232.124,00   

60014  Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Łostówce 

porozumienie ze Starostwem Powiatowym 

 367.907,00  163.500,00    531.407,00   
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700  

70005 

 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Zakup nieruchomości do gminnego zasobu 

Rozbudowa budynku w Mszanie Górnej/Ośrodek zdrowia/-

projekt 

 9 0.000,00 
30.000,00 

60.000,00 

     9 0.000,00 
30.000,00 

60.000,00 

  

750  

75022 

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Zakup kserokopiarki 

 72.000,00 
12.000,00 

     72.000,00 

12.000,00 

  

75023  Zakup komputerów , programu do płatności 

masowych/ewidencja podatkowa/ w Urzędzie Gminy 

 

60.000,00 

     

60.000,00 

  

754  

75412 

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻ. 
Wymiana zużytego kotła gazowego w OSP w Lubomierzu 
 

   28.000,00 
 

28.000,00 

   28.000,00 
 

28.000,00 
 

  

801  

80101 

 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu- budowa przewiązki 

 728.872,00 
507.500,00 

 107.850,00    836.722,00 
507.500,00 

  

80101  Zespół Placówek Oświatowych Kasina Wielka- plac zabaw-  63.850,00  63.850,00    127.700,00   

80101  ZPO Kasinka Mała-, wymiana instalacji elektrycznej  63.522,00      63.522,00   

80101  Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła w ZPO Raba 

Niżna 

 24.000,00  44.000,00    68.000,00   

80101  Budowa sali gimnastycznej przy Z.Sz. i P. w Mszanie 

Górnej-projekt 

 70.000,00      70.000,00   

900 
 

 

90001 

 GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Kanalizacja wsi Raba Niżna -wykonanie dokumentacji 

 

1.516.009,08 
126.503,00 

 

4.100.607,00 

 

865.919,92 

 6.482.536,00 
126.503,00 

 6.206.033,00 

90001  Kanalizacja wsi Olszówka-wykonanie dokumentacji  100.000,00      100.000,00   

90001 
 

 Kanalizacja wsi Łętowe 

z udziałem środków europejskich PROW 

 600.000,08  

1.817.487,00 

 

865.919,92 

II rata 

 3.283.407,00  3.283.407,00 

90005  Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana D i gminach 

partnerskich z udziałem środków europejskich 

Szwajcarsko –Polskiego Programu Współpracy 

 639.506,00  

2.283.120,00 

   2.922.626,00  2.922.626,00 
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90015  budowa linii oświetlenia ulicznego w Olszówce  50.000,00      50.000,00   

926  

92601 

 KULTURA FIZYCZNA 
Boisko sportowe w Olszówce -II etap –place ,parkingi, 

dojazdy. 

z udziałem środków europejskich PROW w 2015 r 

 573.532,00 
 

100.000,00 

 392.481,00    966.013,00 
 

100.000,00 

 866.013,00 
 
 

92601  Budowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska” WITÓW” 

w Mszanie Górnej z udziałem środków europejskich 

PROW 

 

473.532,00 

 

392.481,00 

   

866.013,00 

 

866.013,00 

   OGÓŁEM  

4.457.367,08 

 

5.129.482,00 

 

865.919,92 

 

10.452.769,00 

 7.072.046,00 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Chorągwicki 
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Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr Budżetowa XL/439/2013 

Rady Gminy Mszana Dolna 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK 

 

Nazwa 

 

Kwota w zł. 

 1.DOCHODY OGÓŁEM 
 

2.WYDATKI OGÓŁEM 
 

3.Wynik/1-2/nadwyżka 
 

4.PRZYCHODY BUDŻETU 

w tym: 
-z tytułu zaciągniętych pożyczek- II rata /§952/ 

 

5. ROZCHODY BUDŻETU 
w tym: 

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek /§992/ 

 54.346.804,00 
 

52.068.150,46 
 

2.278.653,54 
 

865.919,92 
 

865.919,92 

 

3.144.573,46 
 

3.144.573,46 

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Chorągwicki 
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Załącznik Nr 4  

do Uchwały Nr Budżetowa XL/439/2013 

Rady Gminy Mszana Dolna 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZAD. ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ W 2014 ROKU 

Dział Rozdz. §  Nazwa  Dochody  Wydatki 

750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA  74.113  74.113 

 75011  

2010 

 Urzędy wojewódzkie 
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. 

 74.113 
74.113 

  

75011 
 

 

 

 
 

  Urzędy wojewódzkie 
w tym: 

Wydatki bieżące 

w tym: 

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

   74.113 
 

74.113 

 

74.113 

74.113 

751    URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTR.I OCHR.PR. ORAZ SĄD.  2.730  2.73 0 

 75101  

2010 

 Urzędy nacz. org.wł.państw.kontr.i ochr.prawa 
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. 

 2.73 0 
2.730 

  

75101   Urzędy nacz. org.wł.państw.kontr.i ochr.prawa 
w tym: 

Wydatki bieżące 

w tym: 

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

   2.73 0 
 

2.730 

 

2.730 

2.000 

730 

852    POMOC SPO Ł ECZNA  6.993.424  6.993.424 

 85212 
 

 

 

2010 

 Ś wiadczenia rodzinne, ś wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk ł adki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia spo ł ecznego 
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. 

 6.961.567 
 

6.961.567 

  

85212   Ś wiadczenia rodzinne, ś wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk ł adki na ubezpieczenia emerytalne    6.961.567 
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i rentowe z ubezpieczenia spo ł ecznego 
w tym: 

Wydatki bieżące 

w tym: 

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

 

6.961.567 

 

288.747 

269.580 

19.167 

6.672.820 

85213  

2010 

 Sk ł.na ub.zdr. za os.pob. ś w. z p.spo ł oraz niekt. ś w. rodz. 
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. 

 31.857 
31.857 

  

85213   Sk ł.na ub.zdr. za os.pob. ś w. z p.spo ł oraz niekt. ś w. rodz. 
w tym: 

Wydatki bieżące 

w tym: 

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

   31.857 
 

31.857 
 

31.857 

31.857 

    OGÓ Ł EM  

7.070.267 

 

7.070.267 

 

 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Chorągwicki 
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Załącznik Nr 5  

do Uchwały Nr Budżetowa XL/439/2013 

Rady Gminy Mszana Dolna 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 

LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU 

Dział Rozdział §  Nazwa  Dochody  Wydatki 

600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  500.544  500.544 

 60013   Drogi publiczne wojewódzkie  220.982   

  6630  Dot. cel. otrzym. od samorz. woj. na zad. inwest.. realiz. na podst.poroz./ między j.s.t  220.982   

60013   Drogi publiczne wojewódzkie 
W tym: 

Wydatki majątkowe w tym: 

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

   220.982 
 

220.982 

220.982 

 60014  

6620 

 Drogi publiczne powiatowe 
Dot. cel. otrzym. z powiatu na inwest. i zak. inwestyc. realiz. na podst. poroz. między j.s.t 

 279.562 
279.562 

  

60014   Drogi publiczne powiatowe 
W tym: 

Wydatki majątkowe w tym: 

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

   279.562 
 

279.562 

279.562 

900  

90005 

 

 

2316 

 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
Dot. cel. otrzym. z gminy na zadania bieżace realiz. na podst. poroz. między j.s.t 

 36.922 
36.922 

 36.922 
 
 

90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
W tym: 

Wydatki bieżące w tym: 

Wydatki bież. na progr. finans. z udz. środk. poch. z Unii Europej 

   36.922 
 

36.922 

36.922 

    OGÓŁEM  537.466  537.466 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Chorągwicki 
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Załącznik Nr 6  

do Uchwały Nr Budżetowa XL/439/2013 

Rady Gminy Mszana Dolna 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATK ÓW BUDŻETU 

NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZAWARTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

W 2014 ROKU 

 Lp  Wyszczególnienie Dz. Rozdz Dochody Wydatki 

 1. 
 
 

 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

756  160.000  

 1.1  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  75618 160.000  

 1.1.1  Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   160.000  

 2.  OCHRONA ZDROWIA 851   160.000 

 2.1  Zwalczanie narkomanii 
 

 85153  5.000 

 2.1.1  Udostępnienie osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od środków zmieniających świadomość pomocy 

psychologicznej, terapeutycznej i prawnej w gminnym Punkcie Konsultacyjnym Terapii Uzależnień 

w tym: 

Wydatki bieżące 

w tym: 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

   3.000 
 

 

3.000 

 

3.000 

 2.1.2  Szkolenia dla nauczycieli i rodziców na temat problematyki narkotyków i narkomanii 

w tym: 

Wydatki bieżące 

w tym: 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   2.000 

 

2.000 
 

2.000 
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w tym: 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

 

2.000 

 2.2  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 

 85154  155.000 

 2.1.1  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu , udzielanie 

rodzinom ,w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie w tym: 

zatrudnienie psychologa w punkcie PKTU .zatrudnienie specjalisty terapii uzależnień, współpraca z Poradnią Terapii 

i Uzależnień w Limanowej, współpraca z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, refundacja kosztów przejazdu 

uzależnionych do poradni uzależnień, opłaty sądowe, opinie biegłych sądowych, zakup materiałów niezbędnych do 

prowadzenia PKTU 

w tym: 

Wydatki bieżące 

W tym: 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

W tym: 

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

    

 

 

 

 

 

 

 

30.000 
 

30.000 

 

16.000 

14.000 

 2.1.2  Prowadzenie profilakt. działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązyw. prob.. alkohol. 

w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym: dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku ,organizowanie na 

terenie szkół imprez profilaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych 

W tym: 

Wydatki bieżące 

W tym: 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

W tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

    

 

 

 

26.000 
 

26.000 

 

26.000 

 2.1.3 
 

 Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

W tym: 

Wydatki bieżące 

W tym: 

wydatki na dotacje na zadania bieżące 

    

 

50.000 
 

50.000 
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 2.1.4  Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi ,diety członków komisji w tym: 

Wydatki bieżące 

W tym: 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

W tym: 

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

    

49.000 
 

48.600 

 

45.000 

3.600 

400 

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Chorągwicki 
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Załącznik Nr 7 
do Uchwały Nr Budżetowa XL/439/2013 

Rady Gminy Mszana Dolna 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA W 2014 ROKU 

Dział Rozdz.  Treść  Rodzaj dotacji z budżetu 
 Dla jedn. sektora 

finansów publicznych 

 Dla jedn.z poza sektora 

finansów publicznych 

801  

80104 

 OŚWIATA 

I WYCHOWANIE 
Przedszkola 

 

Dotacja cel./bieżące/ udziel na mocy porozumień/dla 

Urzędu Miasta Mszana D-przedszkola publiczne/ 

 115.000 
 

115.000 

  

851  

85154 

 OCHRONA ZDROWIA 
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

 

Dot.cel./bieżące/na zad. gminy zlec. stowarzysz. 

działającym w zakresie kultury i kultury fizycznej 

   50.000 
 

50.000 

921  

92105 
 

 KULTURA I OCHR. 

DZIEDZ. NAROD. 
Pozostałe zadania w zakresie 

kultury 
 

 

Dot.cel./bieżące/na zad. gminy zlecane stowarzysz. 

działającym w zakresie kultury 

 360.000 
 
 

 180.000 
 

180.000 

92116  Biblioteki  Dotacja podmiotowa  360.000   

926  

92605 

 KULTURA FIZYCZNA 
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej 

 

Dot.cel./bieżące/na zad. gminy zlecane klubom 

sportowym i stowarz. kultury fizycznej 

   250.000 
 

250.000 

Razem dotacje:  475.000  480.000 

 

OGÓŁEM DOTACJE 955.000 
 

 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Chorągwicki 
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Załącznik Nr 8  

do Uchwały Nr Budżetowa XL/439/2013 

Rady Gminy Mszana Dolna 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MSZANA DOLNA 

NA ROK 2014 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Dz. Rozdz.  Nazwa  Kwota w zł 

 

600 
 

 
 

 

 

60016 

 SOŁECTWO MSZANA GÓRNA 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

Drogi publiczne gminne 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

remonty dróg ,przystanków 

 24.171 
 

12.171 
 

12.171 

 

12.171 

754  

75412 

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Ochotnicze Straże Pożarne 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

modernizacja placu przed remizą OSP 

 

8.000 
 

8.000 

 

8.000 
 

801  

80101 

 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Szkoły Podstawowe 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

-zakup pomocy dydaktycznych –Z PO w Mszanie Górnej 2.000 zł 

-zakup pomocy dydaktycznych –Z Sz i P w Mszanie Górnej 2.000 zł 

 

4.000 
 

4.000 

 

4.000 
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600 

 

 

60016 

 SOŁECTWO ŁOSTÓWKA 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Drogi publiczne gminne 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

-remonty dróg ,tablice ogłoszeniowe 

 24.171 
 

13.171 
 

13.171 

 

13.171 

750  

75075 
 

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Promocja gmin 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

promocja sołectwa 

 

2.000 
 

2.000 

 

2.000 

754 
 

 

 

 

 
 

 

75412 

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Ochotnicza Straż Pożarna 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

prace remontowe w remizie OSP 

 

3.000 
 

3.000 

 

3.000 
 

801  

80104 

 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Przedszkola 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych 

zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia dla przedszkola 

 

6.000 
 

6.000 

 

6.000 

 

600 
 

 

 

60016 

 SOŁECTWO LUBOMIERZ 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

Drogi publiczne gminne 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

 24.171 
 

6.171 
 

6.171 
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wydatki związane z realiz. zadań statutowych 

- remonty dróg 

6.171 

750  

75075 
 
 

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Promocja gmin 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

promocja sołectwa ,wydatki na kawiarenkę internetową, 

 

8.000 
 

8.000 

 

8.000 

801  

80101 

 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Oświata i wychowanie 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych 

zakup pomocy dydaktycznych- Szkoła Podst. nr 1 w Lubomierzu 5.000 zł 

-zakup komputerów - Szkoła Podst. nr2 w Lubomierzu 5.000 zł 

 

10.000 
 

10.000 

 

10.000 
 

 

600 

 

 

60016 

 SOŁECTWO ŁĘTOWE 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

Drogi publiczne gminne 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych 

- remonty dróg 

 24.171 
 

20.171 
 

20.171 

 

20.171 
 

801  

80101 
 

 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Oświata i wychowanie 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych 

wydatki związane z instalacją monitoringu w szkole 

 

4.000 
 

4.000 

 

4.000 
 

 

600 
 

 

 

60016 

 SOŁECTWO KASINKA MAŁA 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

Drogi publiczne gminne 

 24.171 
 

20.171 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 40 – Poz. 3733



W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

zakup wiat przystankowych 

 

20.171 

 

20.171 
 

750  

75075 

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Promocja gmin 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

promocja sołectwa 

 

4.000 
 

4.000 

 

4.000 

 

600 

 

 

60016 

 SOŁECTWO KASINA WIELKA 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

Drogi publiczne gminne 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

-remonty dróg 

 24.171 
 

24.171 
 

24.171 

 

24.171 
 

 

750 
 

 
 

 

 

75075 

 SOŁECTWO RABA NIŻNA 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Promocja gmin 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

- promocja sołectwa 

 24.171 
 

5.171 
 

5.171 

 

5.171 

754  

75412 

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Ochotnicza Straż Pożarna 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych 

remont instalacji elektrycznej 

 

4.000 
 

4.000 

 

4.000 
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926  

92601 

 KULTURA FIZYCZNA 

Obiekty sportowe 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

zakup wyposażenia boiska 

 

15.000 
 

15.000 

 

15.000 
 

 

600 
 

 
 

 

 

60016 

 SOŁECTWO OLSZÓWKA 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

Drogi publiczne gminne 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

- remonty dróg 

 24.171 
 

6.000 
 

6.000 

 

6.000 
 

750  

75075 
 
 

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Promocja gmin 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

- promocja sołectwa 

 

12.171 
 

12.171 

 

12.171 
 

754  

75412 

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Ochotnicza Straż Pożarna 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

-prace remontowe w remizie OSP 

 

4.000 
 

4.000 

 

4.000 

801  

80101 

 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Oświata i wychowanie 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

 

2.000 
 

2.000 
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wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

-zakup wyposażenia sali gimnastycznej w szkole 

2.000 
 

 

600 
 
 

  SOŁECTWO GLISNE 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

Drogi publiczne gminne 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

- remonty dróg 

 13.992 
 

9.992 
 

9.992 

 

9.992 

750  

75075 

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Promocja gmin 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

- promocja sołectwa 

 

2.000 
 

2.000 

 

2.000 

801  

80101 
 
 

 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Szkoły podstawowe 
W tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realiz. zadań statutowych w tym: 

zakup kosiarki dla szkoły 

 

2.000 
 

2.000 

 

2.000 

RAZEM WYDATKI 
w tym: wydatki bieżące 

 

 207.360 
207.360 

 

 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Chorągwicki 
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Załącznik Nr 9  

do Uchwały Nr Budżetowa XL/439/2013 

Rady Gminy Mszana Dolna 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK 

DOCHODY 

 

Dz. 

 

Rozdz. 

 

Wyszczególnienie 

 

Kwota 
 

 900    

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

6 000 

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

6 000 

     Wpływy z różnych opłat (§ 0690)  6 000 

     OGÓŁEM 
 

 6 000 

 

WYDATKI 

 

Dz. 

 

Rozdz. 

 

Wyszczególnienie 

 

Kwota 
 

 900    

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

6 000 

   90095  Pozostała działalność  6 000 

     w tym: 

wydatki bieżące: 
W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

 

6 000 

 

6 000 
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(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budż. 

W tym: 
1. edukacja ekologiczna, 

 

2. ochrona przyrody - urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień, 

zakrzewień, zwalczanie barszczu Sosnowskiego, 

 

3. gospodarka odpadami ( akcje: „Sprzątanie Świata” i 

„Sprzątanie Gminy- wiosna 2012” usuwanie odpadów 

zawierających azbest, 

2.000 

4.000 

 

500 

 

 

2 500 

 

 

 

3 000 

     

OGÓŁEM 

 

6 000 

 

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Chorągwicki 
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Załącznik Nr 10  

do Uchwały Nr Budżetowa XL/439/2013 

Rady Gminy Mszana Dolna 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2014 ROK 

DOCHODY 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Kwota 

 900    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  945.000 

   90002  Gospodarka odpadami  945.000 

     -wpływy z innych lokaln. opłat pobier. przez j.s.t na podst.odręb. ustaw /§0490/  945.000 

     OGÓŁEM DOCHODY  945.000 

WYDATKI 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Kwota 

 900    

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

945.000 

   90002  Gospodarka odpadami  945.000 

     w tym: 

wydatki bieżące: 

W tym: 

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych 

(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

945.000 

 

944.300 

 

59.000 

885.300 

700 

     OGÓŁEM WYDATKI  945.000 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Chorągwicki 
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