
 
 

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXVII/254/13 
RADY GMINY LASKOWA 

z dnia 20 grudnia 2013 roku 

na 2014 rok 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 
art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 885 z póź. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d”, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) – Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 
25.559.390,18 zł, w tym: 

1) dochody bieżące: 23.955.806,11 zł 

2) dochody majątkowe: 1.603.584,07 zł 

- jak w załączniku Nr 1. 

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 24.592.390,18 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące – 22.494.573,08 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych: 16.551.800,97 zł, z czego: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.214.047,00 zł 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.337.753,97 zł 

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 745.642,00 zł 

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.396.745,15 zł 

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o finansach publicznych - 305.384,96 zł 

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 495.000,00 zł 

2) wydatki majątkowe - 2.097.817,10 zł, w tym: 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 2.097.817,10 zł, z czego: 

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o finansach publicznych – 390.242,10 zł. 

- jak w załączniku Nr 2. 

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 967.000,00 zł, 
z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 
ubiegłych. 
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§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 967.000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 51.000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 
w kwocie 49.000,00 zł. 

§ 6. Dochody i wydatki obejmują: 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami – jak w załączniku Nr 4; 

2) 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 
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem Nr 5; 

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 zł oraz wydatki na 
finansowanie zadań Gminy Laskowa w zakresie ochrony środowiska w wysokości 3.000,00 zł – zgodnie 
z załącznikiem Nr 6; 

4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014 w łącznej kwocie 
810.308,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

§ 9. Udziela się z budżetu gminy dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej w kwocie 456.663,00 zł. 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Laskowa: 

1) do dokonywania zmian w budżecie gminy w granicach działu wydatków budżetu, innych niż określone 
w art. 257 ustawy o finansach publicznych; 

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków bieżących: 

a) w obrębie grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału 
klasyfikacji budżetowej, 

b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 
w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej, 

c) w obrębie grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych – w granicach rozdziału 
klasyfikacji budżetowej, 

d) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 – w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej. 

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 r. upoważnia się Wójta Gminy Laskowa do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie 
w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł, 

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laskowa. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.  

  
  Przewodnicząca Rady Gminy 

Ewa Pajor 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/254/13  
Rady Gminy Laskowa  
z dnia 20 grudnia 2013 r.  

 
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2014 rok 

 

Dział  Rozdział  §  Treść Plan 

1  2  3  4 5 

bieżące 

020      LEŚNICTWO  1 400,00 

  

02001    Gospodarka leśna  1 400,00 

  0750  
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  

1 400,00 

700      GOSPODARKA MIESZKANIOWA  117 796,00 

  

70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami  117 796,00 

  

0470  Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości  651,00 

0750  
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  

89 645,00 

0830  Wpływy z usług  26 000,00 

0920  Pozostałe odsetki  1 500,00 

750      ADMINISTRACJA PUBLICZNA  67 958,00 

  

75011    Urzędy wojewódzkie  42 958,00 

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

42 958,00 

75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 000,00 

  0920  Pozostałe odsetki  25 000,00 

751      
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA  

1 230,00 

  
75101    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  1 230,00 

  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 230,00 
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zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

754      BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  700,00 

  

75414    Obrona cywilna  700,00 

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

700,00 

756      
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-
DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  

3 901 795,00 

  

75601    Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  6 530,00 

  
0350  Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  6 500,00 

0910  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  30,00 

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

605 298,00 

  

0310  Podatek od nieruchomości  580 932,00 

0320  Podatek rolny  1 224,00 

0330  Podatek leśny  6 940,00 

0340  Podatek od środków transportowych  15 052,00 

0500  Podatek od czynności cywilnoprawnych  100,00 

0690  Wpływy z różnych opłat  50,00 

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

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

764 273,00 

  

0310  Podatek od nieruchomości  311 205,00 

0320  Podatek rolny  85 122,00 

0330  Podatek leśny  56 472,00 

0340  Podatek od środków transportowych  206 074,00 

0360  Podatek od spadków i darowizn  10 000,00 

0500  Podatek od czynności cywilnoprawnych  90 000,00 

0690  Wpływy z różnych opłat  1 800,00 

0910  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  3 600,00 
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75618    Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  93 400,00 

  

0410  Wpływy z opłaty skarbowej  12 000,00 

0480  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  79 000,00 

0490  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  2 400,00 

75621    Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  2 432 294,00 

  
0010  Podatek dochodowy od osób fizycznych  2 420 294,00 

0020  Podatek dochodowy od osób prawnych  12 000,00 

758      RÓŻNE ROZLICZENIA  14 261 448,00 

  

75801    Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  8 873 244,00 

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa  8 873 244,00 

75807    Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  5 014 290,00 

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa  5 014 290,00 

75831    Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  373 914,00 

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa  373 914,00 

801      OŚWIATA I WYCHOWANIE  505 384,00 

  

80103    Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  149 040,00 

  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 149 040,00 

80104    Przedszkola  180 065,00 

  

0690  Wpływy z różnych opłat  31 774,00 

0830  Wpływy z usług  61 196,00 

0970  Wpływy z różnych dochodów  155,00 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 86 940,00 

80114    Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  3 000,00 

  0920  Pozostałe odsetki  3 000,00 

80148    Stołówki szkolne i przedszkolne  173 279,00 

  0830  Wpływy z usług  173 279,00 

852      POMOC SPOŁECZNA  4 268 274,00 

  85202    Domy pomocy społecznej  59 394,00 
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  0830  Wpływy z usług  59 394,00 

85203    Ośrodki wsparcia  285 242,00 

  

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

285 000,00 

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

242,00 

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

3 564 643,00 

  

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

3 560 545,00 

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

4 098,00 

85213    
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  

11 437,00 

  
2010  

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

7 876,00 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 561,00 

85214    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  91 000,00 

  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 91 000,00 

85216    Zasiłki stałe  70 900,00 

  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 70 900,00 

85219    Ośrodki pomocy społecznej  94 376,00 

  
0920  Pozostałe odsetki  5 000,00 

2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 89 376,00 

85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  25 316,00 

  

0830  Wpływy z usług  6 116,00 

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

19 200,00 

85295    Pozostała działalność  65 966,00 

  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 65 966,00 

853      POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  206 557,11 
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85395    Pozostała działalność  206 557,11 

  

  
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

206 557,11 

2007  
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  

202 998,66 

2009  
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  

3 558,45 

900      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  623 264,00 

  

    
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

56 578,00 

90001    Gospodarka ściekowa i ochrona wód  240 550,00 

  
0830  Wpływy z usług  239 950,00 

0920  Pozostałe odsetki  600,00 

90002    Gospodarka odpadami  379 714,00 

  

  
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

56 578,00 

0490  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  323 136,00 

2007  
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  

56 578,00 

90019    Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  3 000,00 

  0690  Wpływy z różnych opłat  3 000,00 

DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM  23 955 806,11 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  263 135,11 

majątkowe 

700      GOSPODARKA MIESZKANIOWA  250 000,00 

  
70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami  250 000,00 

  0770  Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  250 000,00 

750      ADMINISTRACJA PUBLICZNA  292 681,57 

  
    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

292 681,57 

75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 292 681,57 
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

292 681,57 

6207  
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  

292 681,57 

926      KULTURA FIZYCZNA  1 060 902,50 

  

92601    Obiekty sportowe  1 060 902,50 

  6260  
Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  

1 060 902,50 

DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM  1 603 584,07 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  292 681,57 

OGÓŁEM DOCHODY  25 559 390,18 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  555 816,68 

  
Przewodnicząca Rady Gminy 

Ewa Pajor  
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/254/13  
Rady Gminy Laskowa  
z dnia 20 grudnia 2013 r.  

 
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2014 rok 

 

Dział  Rozdział  Nazwa - Treść  Plan 

1  2  3  4 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  41 897,00 

 

01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  10 000,00 

 

w tym:   

b) wydatki majątkowe  10 000,00 

w tym:   

Inwestycje  10 000,00 

1) Opracowanie dokumentacji na przebudowę wodociągu wiejskiego w Ujanowicach  10 000,00 

01022  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego  10 000,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  10 000,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  10 000,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  10 000,00 

01030  Izby rolnicze  1 897,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  1 897,00 

w tym:   

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  1 897,00 

01095  Pozostała działalność  20 000,00 
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w tym:   

b) wydatki majątkowe  20 000,00 

w tym:   

Inwestycje  20 000,00 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  20 000,00 

600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  410 200,00 

 

60016  Drogi publiczne gminne  200 000,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  200 000,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  200 000,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  200 000,00 

60017  Drogi wewnętrzne  200 000,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  200 000,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  200 000,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  200 000,00 

60095  Pozostała działalność  10 200,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  10 200,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  10 200,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  10 200,00 

630   TURYSTYKA  11 500,00 
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63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  11 500,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  11 500,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  11 500,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  11 500,00 

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA  112 047,00 

 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  112 047,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  112 047,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  111 547,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  30 209,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  81 338,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  500,00 

710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  15 022,00 

 

71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  3 000,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  3 000,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  3 000,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2 000,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  1 000,00 

71035  Cmentarze  12 022,00 

 w tym:   
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a) wydatki bieżące  12 022,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  12 022,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  5 022,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  7 000,00 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA  2.946.054,10 

 

75011  Urzędy wojewódzkie  42.958,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  42.958,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  42.958,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  41.864,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  1.094,00 

75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115.000,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  115.000,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  9.000,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  9.000,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  106.000,00 

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.668.752,10 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  2.278.510,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  2.268.377,00 
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w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1.802.026,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  466.351,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  10.133,00 

b) wydatki majątkowe  390.242,10 

w tym:   

Inwestycje  390.242,10 

1) Udostępnienie e-usług poprzez rozbudowę i modernizację teleinformatycznego systemu zarządzania, w tym: wdrożenie SEOD w Gminie 
Laskowa  

390.242,10 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  390.242,10 

75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  56.744,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  56.744,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  56.744,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  27.060,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  29.684,00 

75095  Pozostała działalność  62.600,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  62.600,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  14.000,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2.000,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  12.000,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  48.600,00 

751   
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA  

1.230,00 
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75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  1.230,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  1.230,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1.230,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1.230,00 

754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  173.100,00 

 

75412  Ochotnicze Straże Pożarne  170.400,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  150.400,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  119.000,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  36.880,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  82.120,00 

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  27.400,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  4.000,00 

b) wydatki majątkowe  20.000,00 

w tym:   

Inwestycje  20.000,00 

1) Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o boksy garażowe w OSP Laskowa – etap IV  20.000,00 

75414  Obrona cywilna  1 500,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  1 500,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 500,00 

w tym na:   
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(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  1 500,00 

75421  Zarządzanie kryzysowe  1 200,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  1 200,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 200,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  1 200,00 

757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  495 000,00 

 

75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  495 000,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  495 000,00 

w tym:   

(5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  495 000,00 

758   RÓŻNE ROZLICZENIA  100 000,00 

 

75818  Rezerwy ogólne i celowe  100 000,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  100 000,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  100 000,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  100 000,00 

w tym:   

- rezerwa ogólna  51 000,00 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  49 000,00 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE  11 845 182,00 

 
80101  Szkoły podstawowe  6 226 710,00 

 w tym:   
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a) wydatki bieżące  6 121 710,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  5 858 168,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  4 970 986,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  887 182,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  263 542,00 

b) wydatki majątkowe  105 000,00 

w tym:   

Inwestycje  105 000,00 

1) Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w m. Jaworzna  45 000,00 

2) Opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów szkolnych  10 000,00 

3) Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w m. Żmiąca  50 000,00 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  785 604,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  785 604,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  742 042,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  688 267,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  53 775,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  43 562,00 

80104  Przedszkola  832 440,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  832 440,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  668 751,00 

w tym na:   
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(1.1.)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  522 406,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  146 345,00 

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  138 282,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  25 407,00 

80110  Gimnazja  2 647 164,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  2 647 164,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  2 535 088,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2 234 103,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  300 985,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  112 076,00 

80113  Dowożenie uczniów do szkół  364 109,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  364 109,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  363 909,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  78 613,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  285 296,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  200,00 

80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  392 750,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  392 750,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  390 650,00 

w tym na:   
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(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  346 634,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  44 016,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 100,00 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  30 812,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  30 812,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  30 812,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  30 812,00 

80148  Stołówki szkolne i przedszkolne  473 808,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  473 808,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  472 023,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  265 637,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  206 386,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 785,00 

80195  Pozostała działalność  91 785,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  91 785,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  91 785,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2 100,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  89 685,00 

851   OCHRONA ZDROWIA  79 000,00 
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85153  Zwalczanie narkomanii  4 000,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  4 000,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  4 000,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  4 000,00 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  75 000,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  75 000,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  35 000,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  14 900,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  20 100,00 

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  40 000,00 

852   POMOC SPOŁECZNA  4 785 798,15 

 

85202  Domy pomocy społecznej  125 224,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  125 224,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  125 224,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  125 224,00 

85203  Ośrodki wsparcia  312 000,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  285 000,00 

w tym:   
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(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  285 000,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  220 887,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  64 113,00 

b) wydatki majątkowe  27 000,00 

w tym:   

Inwestycje  27 000,00 

1) Dostosowanie klatki schodowej w budynku ŚDS w Ujanowicach do przepisów p. poż.   27 000,00 

85206  Wspieranie rodziny  11 088,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  11 088,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  11 088,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  11 088,00 

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

3 560 747,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  3 560 747,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  154 768,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  151 915,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  2 853,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 405 979,00 

85213  
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  

11 937,00 

 
w tym:   

a) wydatki bieżące  11 937,00 
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w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  11 937,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  11 937,00 

85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  145 735,15 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  178 000,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  2 000,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  2 000,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  143 735,15 

85215  Dodatki mieszkaniowe  1 000,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  1 000,00 

w tym:   

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 000,00 

85216  Zasiłki stałe  71 523,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  71 523,00 

w tym:   

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  71 523,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej  402 796,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  402 796,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  401 136,00 

w tym na:   
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(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  344 561,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  56 575,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 660,00 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  47 782,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  47 782,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  47 782,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  47 782,00 

85295  Pozostała działalność  95 966,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  95 966,00 

w tym:   

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  1 400,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  94 566,00 

853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  238 821,96 

 

85395  Pozostała działalność  238 821,96 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  238 821,96 

w tym:   

(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  238 821,96 

854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  240 970,00 

 

85401  Świetlice szkolne  199 643,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  199 643,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  187 666,00 
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w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  173 536,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  14 130,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  11 977,00 

85415  Pomoc materialna dla uczniów  40 000,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  40 000,00 

w tym:   

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  40 000,00 

85446  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  1 327,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  1 327,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 327,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  1 327,00 

900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  1 011 068,00 

 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  400 540,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  400 540,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  398 540,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  126 251,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  272 289,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 000,00 

90002  Gospodarka odpadami  400 143,00 

 w tym:   
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a) wydatki bieżące  400 143,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  333 580,00 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  38 153,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  295 427,00 

(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  66 563,00 

90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  21 000,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  11 000,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  11 000,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  11 000,00 

b) wydatki majątkowe  10 000,00 

w tym:   

Inwestycje  10 000,00 

1) Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki  10 000,00 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  181 385,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  181 385,00 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  181 385,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  181 385,00 

90095  Pozostała działalność  8 000,00 

 
w tym:   

a) wydatki bieżące  8 000,00 
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w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  8 000,00 

w tym na:   

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  8 000,00 

921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  456 663,00 

 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  456 663,00 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  456 663,00 

w tym:   

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  456 663,00 

926   KULTURA FIZYCZNA  1 628 836,97 

 

92601  Obiekty sportowe  1 515 575,00 

 

w tym:   

a) wydatki majątkowe  1 515 575,00 

w tym:   

Inwestycje  1 515 575,00 

1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej  1 515 575,00 

92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  113 261,97 

 

w tym:   

a) wydatki bieżące  113 261,97 

w tym:   

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  26 861,97 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12 000,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  14 861,97 

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  80 000,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  6 400,00 

  RAZEM:  24 592 390,18 
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w tym:   

  

A. wydatki bieżące  22 494 573,08 

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  16 551 800,97 

w tym na:   

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12 214 047,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  4 337 753,97 

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  745 642,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 396 745,15 

(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  305 384,96 

(5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  495 000,00 

(6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku 
budżetowym  

- 

B. wydatki majątkowe  2 097 817,10 

z tego:   

Inwestycje i zakupy inwestycyjne  2 097 817,10 

w tym:   

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  390 242,10 

  
Przewodnicząca Rady Gminy 

Ewa Pajor  
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/254/13  
Rady Gminy Laskowa  
z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 
PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LASKOWA na 2014 rok 

 

Treść  §  Plan 

1  2  3 

1. DOCHODY OGÓŁEM    25 559 390,18 

2. WYDATKI OGÓŁEM    24 592 390,18 

3. WYNIK (1-2) NADWYŻKA    967 000,00 

4. ROZCHODY BUDŻETU  

992  

967 000,00 

z tego:    

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  967 000,00 

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

 Ewa Pajor 
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Załącznik Nr 4 
do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/254/13  
Rady Gminy Laskowa  
z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

USTAWAMI na 2014 rok 
 

Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki 

1  2  3  4 5  6 

750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 958,00 42 958,00 

  

75011  
  Urzędy wojewódzkie  42 958,00    

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

42 958,00    

75011    

Urzędy wojewódzkie    42 958,00 

w tym:      

a) wydatki bieżące    42 958,00 

w tym:      

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    42 958,00 

w tym:      

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane    41 864,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych    1 094,00 

751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA 

1 230,00 1 230,00 

  

75101    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  1 230,00    

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

1 230,00    

75101    

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa    1 230,00 

w tym:      

a) wydatki bieżące    1 230,00 

w tym:      
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(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    1 230,00 

w tym:      

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane    1 230,00 

754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 700,00 700,00 

  

75414    Obrona cywilna  700,00    

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

700,00    

75414    

Obrona cywilna    700,00 

w tym:      

a) wydatki bieżące    700,00 

w tym:      

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    700,00 

w tym:      

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych    700,00 

852     POMOC SPOŁECZNA 3 872 621,00 3 872 621,00 

  

85203    Ośrodki wsparcia  285 000,00    

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

285 000,00    

85203    

Ośrodki wsparcia    285 000,00 

w tym:      

a) wydatki bieżące    285 000,00 

w tym:      

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    285 000,00 

w tym:      

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane    220 887,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych    64 113,00 

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

3 560 545,00    

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

3 560 545,00    
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85212    

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

  3 560 545,00 

w tym:      

a) wydatki bieżące    3 560 545,00 

w tym:      

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    154 566,00 

w tym:      

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane    151 915,00 

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych    2 651,00 

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych    3 405 979,00 

85213    Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  

7 876,00    

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

7 876,00    

85213    

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  

  7 876,00 

w tym:      

a) wydatki bieżące    7 876,00 

w tym:      

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    7 876,00 

w tym:      

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane    7 876,00 

85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  19 200,00    

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

19 200,00    

85228    

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    19 200,00 

w tym:      

a) wydatki bieżące      

w tym:      

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    19 200,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 30 – Poz. 4653



w tym:      

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane    19 200,00 

RAZEM: 3 917 509,00 3 917 509,00 

 
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA 
 

Dział Rozdział § Treść Plan 
1 2 3 4 5 

852   POMOC SPOŁECZNA 15 092,00 

 

85203  Ośrodki wsparcia 4 847,00 
 0830 Wpływy z usług 4 847,00 

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

10 245,00 

 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 245,00 
RAZEM: 15 092,00 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Ewa Pajor 
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Załącznik Nr 5 
do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/254/13  
Rady Gminy Laskowa  
z dnia 20 grudnia 2013 r.  

 
 PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH 
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
na 2014 rok 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 
1 2 3 4 5 6 
1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

756  

79 000,00  

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

 75618 
79 000,00  

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

  
79 000,00  

2. OCHRONA ZDROWIA – RAZEM 851   79 000,00 
2.1. Zwalczanie narkomanii (razem) 

 85153 

 4 000,00 
z tego:  
a) wydatki bieżące 4 000,00 
w tym:  
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00 
w tym:  
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

4 000,00 

2.1.1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

  
 4 000,00 

2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) 

 85154 

 75 000,00 
z tego:  
a) wydatki bieżące 75 000,00 
w tym:  
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 35 000,00 
w tym:  
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

14 900,00 

(1.2.) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek 
budżetowych 

20 100,00 

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 40 000,00 

2.2.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i reha-
bilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

  
 17 500,00 

2.2.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

  
 3 500,00 

2.2.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

  

 38 000,00 

2.2.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób    2 000,00 
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fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 

2.2.5. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 
posiedzeniach Komisji 

  
 14 000,00 

 
 Przewodnicząca Rady Gminy 

Ewa Pajor 
 

Załącznik Nr 6 
do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/254/13  
Rady Gminy Laskowa  
z dnia 20 grudnia 2013 r.  

 
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 
ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM ZADAŃ 

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA na 2014 rok 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 
1 2 3 4 5 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 000,00 3 000,00 

 

90019 

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

3 000,00  

w tym:   
- dochody bieżące 3 000,00  
w tym:   
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 3 000,00  

90095 

Pozostała działalność  3 000,00 
w tym:   
- wydatki bieżące  3 000,00 
w tym:   
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  3 000,00 
w tym na:   
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych 

 3 000,00 

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci – przedsięwzięcie 
związane z gospodarką odpadami 

 3 000,00 

RAZEM: 3 000,00 3 000,00 

 
 Przewodnicząca Rady Gminy 

Ewa Pajor 
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Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/254/13  
Rady Gminy Laskowa  
z dnia 20 grudnia 2013 r.  

 
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW 
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI na 2014 rok 
 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 
1 2 3 4 5 

900  
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

323 136,00 323 136,00 

 

90002 

Gospodarka odpadami 323 136,00  

w tym: dochody bieżące 323 136,00  
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  
(§ 0490) 

323 136,00  

90002 

Gospodarka odpadami  323 136,00 
w tym:   
wydatki bieżące  323 136,00 
w tym:   
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  323 136,00 
w tym na:   
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  38 153,00 
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych 

 284 983,00 

RAZEM: 323 136,00 323 136,00 

 
 Przewodnicząca Rady Gminy 

 Ewa Pajor 
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Załącznik Nr 8 
do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/254/13  
Rady Gminy Laskowa  
z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY LASKOWA w 2014 rok 

 
 
Dział Rozdział Treść Rodzaj dotacji z budżetu gminy Kwota dotacji 

    
dla jednostek sektora 
finansów publicznych 

dla jednostek spoza 
sektora finansów 

publicznych 
1 2 3 4 5 6 

754  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
 - 27 400,00 

 75412 
Ochotnicze Straże Pożarne dotacja celowa – na zadania bieżące (dla 

jednostek OSP) 
- 27 400,00 

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  6 567,00 131 715,00 

 

80104 
Przedszkola dotacja podmiotowa - 131 715,00 

 - dla przedszkoli niepublicznych   

80104 

Przedszkola dotacja celowa – na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jst – Urząd Miasta 
Limanowa – na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci zamieszkałych na 
terenie Gminy Laskowa,  

a uczęszczającego do przedszkola 
niepublicznego w Limanowej 

6 567,00  

851  OCHRONA ZDROWIA  2 000,00 38 000,00 

 

85154 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja celowa – na zadania bieżące  
w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych – zlecane innym 
podmiotom 

- 38 000,00 

85154 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja celowa – na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jst – Urząd Miasta Nowy 
Sącz – dla Sądeckiego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej 

2 000,00 - 
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852  POMOC SPOŁECZNA  1 400,00 - 

 85295 
Pozostała działalność dotacja celowa - na zadania bieżące (dla 

Gminy Żegocina na dożywianie dzieci z 
terenu Gminy Laskowa) 

1 400,00 - 

900  
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
 66 563,00 - 

 90002 

Gospodarka odpadami dotacja celowa – na zadania bieżące (dla 
Gminy Szczucin na realizację projektu 
„Demontaż i bezpieczne składowanie 

wyrobów zawierających azbest”) 

66 563,00 - 

921  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 
 456 663,00 - 

 92109 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa – dla instytucji 

kultury (Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki w Laskowej) 

456 663,00 - 

926  KULTURA FIZYCZNA  - 80 000,00 

 92605 
Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje celowe – bieżące na zadania JST 

w zakresie kultury fizycznej zlecane 
innym podmiotom 

- 80 000,00 

Ogółem dotacje: 533 193,00 277 115,00 

w tym:   

- dotacje w zakresie wydatków bieżących: 
810.308,00 zł. 

533 193,00 277 115,00 

- dotacje celowe inwestycyjne: - - - 

 
 Przewodnicząca Rady Gminy 

 Ewa Pajor 
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Załącznik Nr 9 
do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/254/13  
Rady Gminy Laskowa  
z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) na 2014 rok 

 
Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział Plan 
1 2 3 4 5 

1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę wodociągu wiejskiego 
w Ujanowicach 

010 01010 
10 000,00 

2. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 010 01095 20 000,00 

3. Udostępnienie e-usług poprzez rozbudowę i modernizację 
teleinformatycznego systemu zarządzania, w tym: wdrożenie SEOD 
w Gminie Laskowa - program finansowany z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

750 75023 

390 242,10 

4. Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o boksy garażowe w OSP Laskowa 754 75412 20 000,00 

5. Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w m. Jaworzna 801 80101 45 000,00 

6. Opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów szkolnych 801 80101 10 000,00 

7. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w m. Żmiąca 801 80101 50 000,00 

8. Dostosowanie klatki schodowej w budynku ŚDS w Ujanowicach do 
przepisów p. poż. 

852 85203 
27 000,00 

9. Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki 900 90004 10 000,00 

10. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej 926 92601 1 515 575,00 

 RAZEM: x x 2 097 817,10 

 
 Przewodnicząca Rady Gminy 

 Ewa Pajor 
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