
 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 

Nr XLII/359/2013 

RADY GMINY ZAWOJA 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

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

Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy Zawoja uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 28.796.367,00 zł 

w tym: 

1) dochody bieżące: 25.201.967,00 zł 

– z czego 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, 311.051,00 zł. 

2) dochody majątkowe: 3.594.400,00zł 

– z czego 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, 186.491,00 zł. 

- jak w załączniku Nr 1. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 28.623.090,00 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące na łączną kwotę 23.184.992,00 zł, z czego:  

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 16.836.600,00 zł, w tym: 

-   wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.291.442,00 zł, 

-   wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.545.158,00 zł,  

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.042.444,00 zł,  

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.242.378,00 zł,  

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3 w łącznej kwocie 311.051,00 zł,  

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  142.650,00 zł,  

f) wydatki na obsługę długu publicznego 609.869,00 zł, 

- jak w załączniku Nr 2; 

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę  5.438.098,00 zł z czego:  

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  3.611.698,00 zł, w trym na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 46.000,00 zł.  
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b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.826.400,00 zł 

- jak w załączniku Nr 2 i 2.1. 

§ 3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 

173.277,00 zł, którą przeznacza sie na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 143.877,00 zł, oraz na 
udzielenie pożyczki w kwocie 29.400,00 zł. 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 422.383,00 zł oraz łączną kwotę 
rozchodów budżetu w wysokości 595.660,00 zł, w specyfikacji jak poniżej: 

 Lp.  Treść Plan po zmianach 

 1  Dochody ogółem  28 796 367,00 zł 

   w tym:   

 1.1  Dochody bieżące  25 201 967,00 zł 

 1.2  Dochody majątkowe  3 594 400,00 zł 

   w tym sprzedaż mienia  3 403 800,00 zł 

 2  Wydatki ogółem  28 623 090,00 zł 

   w tym:   

 2.1  Wydatki bieżące  23 184 992,00 zł 

 2.2  Wydatki majątkowe  5 438 098,00 zł 

 3  Wynik - DEFICYT ( 1- 2 )  173 277,00 zł 

 4  Przychody budżetu  422 383,00 zł 

 4.1  w tym:* spłata udzielonych pożyczek  168 000,00 zł 

 4.2  * wolne środki  254 383,00 zł 

 5  Rozchody budżetu  595 660,00 zł 

 5.1  w tym: * spłata rat zaciągniętych kredytów bankowych  566 260,00 zł 

 5.2  * udzielone pożyczki  29 400,00 zł 

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 104.000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  

49.000,00 zł. 

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami - jak poniżej: 

Dział Rozdział  §  Nazwa Dochody Wydatki 

 750      Administracja publiczna.  57 841 zł  57 841 zł 

 75011    Urzędy wojewódzkie  57 841 zł  57 841 zł 

 

2010 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

 57 841 zł   

   w tym:     

 Wydatki bieżące    57 841 zł 

 01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane 

   57 841 zł 

 751      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

 1 530 zł  1 530 zł 

 75101    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 
 1 530 zł  1 530 zł 

  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  1 530 zł   
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2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

   w tym:     

 Wydatki bieżące    1 530 zł 

 01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane 

   1 530 zł 

 752      Obrona narodowa  800 zł  800 zł 

 75212    Pozostałe wydatki obronne  800 zł  800 zł 

 

2010 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

 800 zł   

   w tym:     

 Wydatki bieżące    800 zł 

 01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane 
   800 zł 

 754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  700 zł  700 zł 

 75214    Obrona cywilna  700 zł  700 zł 

 

2010 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

 700 zł   

   w tym: 

 Wydatki bieżące 

 01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane 

 

    

   700 zł 

   700 zł 

    

 852      Pomoc Społeczna  3 349 428 zł 3 349 428 zł 

   85212    Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

 3 337 850 zł  3 337 850 zł 

   

2010 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

 3 337 850 zł   

     w tym:     

   Wydatki bieżące   3 337 850 zł 

   01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane 

   113 598 zł 

   01) b. Wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 
   52 650 zł 

   03) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   3 171 602 zł 

   85213    Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 11 578 zł  11 578 zł 

     

2010 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

 11 578 zł   
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       w tym:     

     Wydatki bieżące    11 578 zł 

     01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane 

   11 578 zł 

 Razem  3 410 299 zł 3 410 299 zł 

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

gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak poniżej: 

Dział  Rozdział  Nazwa  Kwota 

   DOCHODY  202 000,00 

 756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 

 202 000,00 

  75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

 

 202 000,00 

   Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  202 000,00 

   WYDATKI  202 000,00 

 851   Ochrona zdrowia  202 000,00 

  85153  Zwalczanie narkomanii  2 000,00 

  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  200 000,00 

2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki Gminy Zawoja z tych 

dochodów w zakresie ochrony środowiska 

- jak poniżej: 

Lp.  Wyszczególnienie Dział Rozdział  §  Dochody  Wydatki 

 I.  Ochrona środowiska        14 600,00  14 600,00 

 1  Wpływy z opłat ( w tym opłaty za korzystanie ze środowiska )  900  90019  0690  14 500,00   

 2  Inne wpływy ( kary od osób fizycznych)  900  90019  0570  100,00   

 II  Wydatki          14 600,00 

 1  Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;  900  90003      14 600,00 

 1.1  wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym;  900  90003  4210    2 600,00 

 1.2  Dotacje na zadania bieżące  900  90003  2710    12 000,00 

 a)  Utylizacja azbestu  900  90003      12 000,00 

1) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391; ze zm.) - jak poniżej: 

Dział Rozdział  Nazwa  Kwota 

   DOCHODY ( dochody bieżące) 683 024,00 

 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 683 024,00 

  90003  Oczyszczanie miast i wsi 683 024,00 

   Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

683 024,00 

   WYDATKI  683 024,00 

 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  683 024,00 

  90003  Oczyszczanie miast i wsi  683 024,00 

   Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  683 024,00 

   wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  35 160,00 

   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  647 864,00 
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§ 7. Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania sołectw na kwoty z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420; ze zm.) – jak poniżej: 

Lp. Dział Rozdział  Nazwa - Treść 
 Środki z art. 2 ust. 1 ustawy 

o funduszu sołeckim 

 Kwota w zł 

1 2 3  Sołectwo Zawoja Centrum  27 657,60 

 600   Transport i łączność  27 657,60 

  60016  Drogi publiczne gminne  27 657,60 

    Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  0,00 

    Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  0,00 

    Wydatki majątkowe  27 657,60 

    modernizacja drogi Podpolice Masówka  27 657,60 

2    Sołectwo Zawoja Dolna  27 657,60 

 600   Transport i łączność  27 657,60 

  60016  Drogi publiczne gminne  27 657,60 

    Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  0,00 

    Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   

    wydatki majątkowe w tym:  27 657,60 

    modernizacja drogi Zawoja Pająki  27 657,60 

3    Sołectwo Zawoja Mosorne  27 657,60 

 600   Transport i łączność  27 657,60 

  60016  Drogi publiczne gminne  27 657,60 

    Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   

    Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   

    wydatki majątkowe w tym:  27 657,60 

    modernizacja drogi Zawoja Petułowa  27 657,60 

4    Sołectwo Zawoja Wełcza  21 351,67 

 600   Transport i łączność  21 351,67 

  60016  Drogi publiczne gminne  21 351,67 

    Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  0,00 

    Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  0,00 

    wydatki majątkowe  21 351,67 

    modernizacja drogi Zawoja Jaworskie  10 675,84 

    modernizacja drogi Zawoja Mleczna  10 675,83 

5    Sołectwo Zawoja Górna  27 657,60 

 600   Transport i łączność  27 657,60 

  60016  Drogi publiczne gminne  27 657,60 

    Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   

    Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   

    wydatki majątkowe  27 657,60 

    modernizacja drogi Zawoja Barańcowa-Fickówka  27 657,60 

6    Sołectwo Zawoja Przysłop  13 994,75 

 600   Transport i łączność  13 994,75 

  60016  Drogi publiczne gminne  13 994,75 

    Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   

    Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   

    wydatki majątkowe  13 994,75 

    modernizacja drogi Zawoja Przysłop "Pod Klub"  13 994,75 

7    Sołectwo Skawica Centrum  27 657,60 

 600   Transport i łączność  27 657,60 

  60016  Drogi publiczne gminne  27 657,60 

    Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  0,00 

    Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   
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    wydatki majątkowe  27 657,60 

    modernizacja drogi U Sitarza II  20 000,00 

    modernizacja drogi U Sitarza I - do P. Korzeniowskiej lub 

modernizacja drogi U Wiechcia 

 7 657,60 

8    Sołectwo Skawica Sucha Góra  18 641,22 

 600/754   Transport i łączność  18 641,22 

  60016/75412  Drogi publiczne gminne  18 641,22 

    Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   

    Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   

    wydatki majątkowe  18 641,22 

    modernizacja drogi na 'Sitarkę"  7 500,00 

    modernizacja przepustu na Oblicy  3 641,22 

    Remont zbiornika ppoż  7 500,00 

    RAZEM  192 275,64 

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2014, w łącznej 

kwocie 1.042.444,00 zł, 

- jak w załączniku Nr 3 

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Zawoja do dokonywania zmian budżetu w granicach działu 
wydatków: 

1) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem 

nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych 

w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych 

wydatków bieżących, 

2) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz 

zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, 

3) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi 

danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków 

majątkowych, 

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

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

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 29.400,00 zł, w tym pożyczek spłacanych 

w latach następnych, 

3) udzielanie w trakcie roku budżetowego poręczeń i gwarancji do kwoty 42.000 zł 

4) zaciągania w 2014 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 

1.500.000,00 zł 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja. 

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

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady 

Krzysztof Chowaniak 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLII/359/2013 

Rady Gminy Zawoja 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 
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Przewodniczący Rady 

Krzysztof Chowaniak 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XLII/359/2013 

Rady Gminy Zawoja 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 
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Przewodniczący Rady 

Krzysztof Chowaniak 
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Załącznik Nr 2.1 
do Uchwały Nr XLII/359/2013 

Rady Gminy Zawoja 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 
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Przewodniczący Rady 

Krzysztof Chowaniak 
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XLII/359/2013 

Rady Gminy Zawoja 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 

 
Przewodniczący Rady 

Krzysztof Chowaniak  
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