
 

 

Uchwała BUDŻETOWA Nr II/17/2014 

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (tekst jednolity - 

Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami)  -  Rada Gminy uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 

21.065.002,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące: 19.475.768,00 zł; 

2) dochody majątkowe: 1.589.234,00 zł; 

- jak w załączniku nr 1do uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 

21.139.779,00 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości: 18.208.779,00 zł; 

2) wydatki majątkowe w wysokości: 2.931.000,00 zł; 

- jak załączniku nr 2 do uchwały. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.931.000,00 zł, w tym 

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.931.000,00 zł,  jak w załączniku nr 4 do uchwały. 

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 74.777,00 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 74.777,00 

zł, 

§ 4. Ustala się plan  przychodów budżetu w łącznej kwocie 670.115,00 zł oraz plan rozchodów budżetu 

w łącznej kwocie 595.338,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 50.963,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 290.000,00 zł; – z czego: 

1) rezerwę sołecką w wysokości 70.000,00 zł; 

2) rezerwę na przeprowadzenie remontów w obiektach oświatowych w wysokości     25.000,00 zł; 

3) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł; 

4) rezerwę na pokrycie kosztów wyrównania średniego wynagrodzenia nauczycieli w wysokości – 135.000,00 

zł. 

3. Środki zabezpieczone w rezerwie sołeckiej pozostawia się do wykorzystania przez poszczególne 

sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej. 
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§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się: 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych gminie ustawami w wysokości 1.837.208,00 zł – jak w załączniku nr 6 do uchwały, 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 175.725,00 zł – jak w załączniku nr 7 do 

uchwały, 

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

w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 135.000,-zł – jak w załączniku nr 8 do 

uchwały, 

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z nich finansowane 

w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 zł – jak w załączniku nr 9 do uchwały, 

5) dochody i wydatki na zadania w zakresie gospodarki odpadami finansowane dochodami z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 415.000,00 zł – jak w załączniku nr 10 do uchwały. 

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015, w łącznej 

kwocie 1.658.600,00 zł – jak w załączniku nr 11 do uchwały. 

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do dokonywania innych zmian w planie 

wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stefan Nawrot 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2014 

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

PLAN  DOCHODÓW  BUDŻETU  GMINY  NA  ROK  2015. 

Dział Źródło dochodów 
Wysokość 
w złotych 

010 Rolnictwo i łowiectwo 480.000,00 

w tym dochody majątkowe:   

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 

źródeł (§ 6297) – dofinansowanie zadania pn. „Budowa urządzeń służących 

do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu 

wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

480.000,00 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 470.000,00 

w tym dochody bieżące:   

- wpływy z usług (§ 0830) – za korzystanie z wodociągu 470.000,00 

600 Transport i łączność 110.725,00 

w tym dochody bieżące:   

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego (§ 2320) – dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 

110.725,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.002.536,00 

w tym dochody bieżące:   

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości (§ 0470) 

36.000,00 
 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz 

innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) 

120.000,00 

- wpływy z usług (§ 0830) 42.000,00 

w tym dochody majątkowe:   

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770) 740.000,00 

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 

źródeł (§ 6297) – refundacja ze środków PROW poniesionych wydatków 

na zadanie  pn. „Zagospodarowanie  przestrzeni publicznej w miejscowości 

Igołomia” 

64.536,00 

750 Administracja publiczna 86.910,00 

w tym dochody bieżące:   

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami (§ 2010) 

45.010,00 

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 19.000,00 

- wpływy z usług (§ 0830) 22.900,00 

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

 

1.200,00 

w tym dochody bieżące:   
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- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami (§ 2010) 

 

 

1.200,00 

752 Obrona narodowa 860,00 

w tym dochody bieżące: 860,00 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami (§ 2010) 

 

 

860.00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,00 

w tym dochody bieżące:   

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami (§ 2010) 

700,00 

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

 

 

6.665.403,00 

w tym dochody bieżące:   

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) 2.813.553,00 

- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) 50.000,00 

- podatek od nieruchomości (§ 0310) 1.565.000,00 

- podatek rolny (§ 0320) 1.158.000,00 

- podatek leśny (§ 0330) 250,00 

- podatek od środków transportowych (§ 0340) 779.000,00 

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 

karty podatkowej (§ 0350) 

7.000,00 

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) 20.000,00 

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 22.000,00 

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) 100,00 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 10.000,00 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 135.000,00 

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 85.000,00 

- odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 20.500,00 

758 Różne rozliczenia 8.662.853,00 

w tym dochody bieżące:   

- część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) 6.661.919,00 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) 2.000.934,00 

801 Oświata i wychowanie 581.880,00 

w tym dochody bieżące:   

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 52.000,00 

- wpływy z usług (§ 0830) 116.000,00 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań 
bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) 

305.520,00 

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

108.360,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 370



o finansach publicznych - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 

Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (§ 2701) 

852 Pomoc społeczna 2.084.329,00 

w tym dochody bieżące:   

- pozostałe odsetki (§ 0920) 500,00 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami (§ 2010) 

1.789.438,00 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań 
bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) 

212.391,00 

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego (§ 2320) 

65.000,00 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 

2360) 

15.000,00 

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego (§ 2910) 

2.000,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84.842,00 

w tym dochody bieżące:   

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych - dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Krakowie na realizację projektu o nazwie: „Nowa Droga – Aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób biernych zawodowo z terenu gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2007, 

§ 2009) 

84.842,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 528.066,00 

w tym dochody bieżące:   

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      (§ 0490) 

415.000,00 

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 10.000,00 

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego (§ 2317) 

103.066,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 231.853,00 

w tym dochody majątkowe:   

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 

źródeł (§ 6297) – refundacja ze środków PROW poniesionych wydatków 

na zadanie  pn.  „Remont/modernizację wielofunkcyjnego budynku 

społecznego w Rudnie Górnym” oraz zadanie pn. „Utworzenie miejsc 

parkingowych i zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej 

w Żydowie” 

231.853,00 

926 Kultura fizyczna 72.845,00 

w tym dochody majątkowe:   

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 72.845,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 370



źródeł (§ 6297) – refundacja poniesionych wydatków ze środków PROW 

na projekt        pn. „Budowa placu zabaw w Pobiedniku Wielkim” 

*** Dochody ogółem: 21.065.002,00 

w tym:   

- dochody bieżące 19.475.768,00 

- dochody majątkowe 1.589.234,00 

w kwocie dochodów ogółem: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 

2010) 

1.837.208,00 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań 
bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) 

517.911,00 

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 

175.725,00 

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

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 (§ 2317) 

103.066,00 

- 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 (§ 2007, § 2009) 

84.842,00 

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 

środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu 

ERASMUS+ (§ 2701) 

108.360,00 

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  pozyskane z innych źródeł 

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 (§ 6297) 

849.234,00 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 135.000,00 

- dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska (dział 900, 

§ 0690) 

10.000,00 
 

- dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900, 

§ 0490) 

415.000,00 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ 
ZLECANYCH GMINOM 

W ROKU 2015 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Dochody 

/zł/ 

Dochody ogółem: 19.106,00 

1. Administracja publiczna 750     120,00 

1.1. Urzędy wojewódzkie   75011   120,00 

1.1.1. Dochody budżetu państwa związane 

z realizacją zadań zlecanych jednostkom 

    2350 120,00 
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samorządu terytorialnego 

2. Pomoc społeczna 852     18.986,00 

2.1. Świadczenia rodzinne, świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

  85212   18.986,00 

2.1.1. Dochody budżetu państwa związane 

z realizacją zadań zlecanych jednostkom 

samorządu terytorialnego 

    2350 18.986,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/2014 

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

PLAN  WYDATKÓW  BUDŻETU  GMINY  NA  ROK  2015. 

Dz. 

§§ Nazwa – rodzaj wydatku 

Kwota w złotych 

Rozdz. Ogółem Wkład  własny 

Dotacje oraz środki  na 

finansowanie 

i dofinansowanie *
)
 

010   Rolnictwo i łowiectwo 1.759.200,00 1.279.200,00 *5              480.000,00 

01008   Melioracje wodne 50.000,00 50.000,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące: 50.000,00 50.000,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 50.000,00 50.000,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

50.000,00 50.000,00 - 

01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.586.000,00 1.106.000,00 *5              480.000,00 

 

 

 

 

605 

W tym:       

a)wydatki majątkowe: 1.586.000,00 1.106.000,00 *5              480.000,00 

w tym:       

wydatki inwestycyjne – „Budowa urządzeń 
służących do gromadzenia, przechowywania 

i uzdatniania wody dla systemu wodociągu gminnego 

Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”, „Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 

kanalizacji - etap I” 

1.586.000,00 1.106.000,00 *5              480.000,00 

  w tym:       

- wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

1.371.000,00 891.000,00 *5              480.000,00 
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3 ustawy o finansach publicznych 

01030   Izby Rolnicze 23.200,00 23.200,00 - 

 

 

285 

W tym:       

a) wydatki bieżące: 23.200,00 23.200,00 - 

2) dotacje na zadania bieżące 23.200,00 23.200,00 - 

01095   Pozostała działalność 100.000,00 100.000,00 - 

 

 

 

 

605 

W tym:       

b)  wydatki majątkowe: 100.000,00 100.000,00 - 

w tym:       

- wydatki inwestycyjne – „Modernizacja dróg 

dojazdowych gruntów rolnych” 

100.000,00 100.000,00 - 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

448.000,00 448.000,00 - 

40002   Dostarczanie wody 448.000,00 448.000,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 448.000,00 448.000,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 448.000,00 448.000,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

448.000,00 448.000,00 - 

600   Transport i łączność 967.725,00 857.000,00 *2              110.725,00 

60014   Drogi publiczne powiatowe 260.725,00 150.000,00 *2              110.725,00 

 

 

 

 

 

 

W tym:       

a)  wydatki bieżące 110.725,00 - *2              110.725,00 

1)  wydatki bieżące jednostek budżetowych 110.725,00 - *2              110.725,00 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

110.725,00 - *2              110.725,00 
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a) wydatki majątkowe: 150.000,00 150.000,00 - 

w tym:       

- wydatki inwestycyjne – dotacja celowa        na 

pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego  na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych – „Modernizacja odcinka drogi 

powiatowej 2164K Brzostek - Tropiszów” 

150.000,00 150.000,00 - 

60016   Drogi publiczne gminne 702.000,00 702.000,00 - 

  W tym:       
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a) wydatki bieżące 602.000,00 602.000,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 602.000,00 602.000,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,00 5.000,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

597.000,00 597.000,00 - 

b)  wydatki majątkowe: 100.000,00 100.000,00 - 

w tym:       

- wydatki inwestycyjne – „Modernizacja dróg 

gminnych” 
100.000,00 100.000,00 - 

60095   Pozostała działalność 5.000,00 5.000,00 - 

  

W tym:       

a) wydatki bieżące 5.000,00 5.000,00 - 

1)  wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.000,00 5.000,00 - 

W tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
5.000,00 5.000,00 

- 

700   Gospodarka mieszkaniowa 105.400,00 105.400,00 - 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105.400,00 105.400,00 - 
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  W tym:       

a) wydatki bieżące 105.400,00 105.400,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 105.400,00 105.400,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.400,00 2.400,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

103.000,00 103.000,00 - 

710   Działalność usługowa 5.000,00 5.000,00 - 

71013   Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne) 5.000,00 5.000,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące: 5.000,00 5.000,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.000,00 5.000,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

5.000,00 5.000,00 - 

750   Administracja publiczna 2.590.430,00 2.545.420,00 *1                45.010,00 

75011   Urzędy wojewódzkie 45.010,00 - *1                45.010,00 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 45.010,00 - *1                45.010,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 45.010,00 - *1                45.010,00 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.010,00 - *1                45.010,00 

75022   Rady gmin 150.800,00 150.800,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 150.800,00 150.800,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6.000,00 6.000,00 - 

w tym:       
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1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

6.000,00 6.000,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 144.800,00 144.800,00 - 

75023   Urzędy gmin 2.229.620,00 2.229.620,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 2.229.620,00 2.229.620,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.227.620,00 2.227.620,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.756.790,00 1.756.790,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

470.830,00 470.830,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 2.000,00 - 

75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 79.000,00 79.000,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 79.000,00 79.000,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 79.000,00 79.000,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.770,00 10.770,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

68.230,00 68.230,00 - 

75095   Pozostała działalność 86.000,00 86.000,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 86.000,00 86.000,00 - 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 11.600,00 11.600,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

11.600,00 11.600,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.400,00 74.400,00 - 
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751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.200,00 - *1                  1.200,00 

75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

1.200,00 - *1                  1.200,00 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 1.200,00 - *1                  1.200,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.200,00 - *1                  1.200,00 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 480,00 - 480,00 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

720,00 - 720,00 

752   Obrona narodowa 860,00 - *1                     860,00 

75212   Pozostałe wydatki obronne 860,00 - *1                     860,00 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 860,00 - *1                     860,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 860,00 - *1                     860,00 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 860,00 - *1                     860,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

657.920,00 657.220,00 *1                     700,00 

75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.000,00 7.000,00 - 
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W tym:       

a) wydatki bieżące 7.000,00 7.000,00 - 

2) dotacje na zadania bieżące – wpłaty 

jednostek na państwowy fundusz celowy 

7.000,00 7.000,00 - 

75412   Ochotnicze straże pożarne 617.700,00 617.700,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 222.700,00 222.700,00 - 
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    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 192.700,00 192.700,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.700,00 27.700,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

165.000,00 165.000,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 30.000,00 - 

a) wydatki majątkowe: 395.000,00 395.000,00 - 

w tym:       

-   wydatki inwestycyjne: 395.000,00 395.000,00 - 

z tego:       

605 -  wydatki inwestycyjne – „Budowa garażu OSP 

Igołomia-Zofipole”,  „Modernizacja remizy OSP 

Igołomia-Zofipole” 

350.000,00 350.000,00 - 

606 -  wydatki na zakup inwestycyjne jedn.budżet. 45.000,00 45.000,00 - 

75414   Obrona cywilna 700,00 - *1                     700,00 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 700,00 - *1                     700,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 700,00 - *1                     700,00 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

700,00 - *1                     700,00 

75416   Straż gminna 29.520,00 29.520,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 29.520,00 29.520,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 29.020,00 29.020,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.770,00 24.770,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.250,00 4.250,00 - 
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jednostek budżetowych 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 - 

75421   Zarządzanie kryzysowe 3.000,00 3.000,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 3.000,00 3.000,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3.000,00 3.000,00 - 

    w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 1.000,00   

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

2.000,00 2.000,00 - 

757   Obsługa długu publicznego 133.500,00 133.500,00 - 

75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

133.500,00 133.500,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 133.500,00 133.500,00 - 

6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 133.500,00 133.500,00 - 

758   Różne rozliczenia 336.163,00 336.163,00 - 

75818   Rezerwy ogólne i celowe 336.163,00 336.163,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 336.163,00 336.163,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 336.163,00 336.163,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

336.163,00 336.163,00 - 

z tego:       

rezerwa ogólna 46.163,00 46.163,00 - 

rezerwy celowe 290.000,00 290.000,00 - 
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- sołecka – 70.000,-zł 

- remonty w obiektach oświatowych – 25.000,-zł 

- kryzysowa – 60.000,-zł 

- na pokrycie kosztów wyrównania średniego 

wynagrodzenia nauczycieli – 135.000,-zł 

801   Oświata i wychowanie 9.376.098,00 8.962.218,00 *3,6           413.880,00 

80101   Szkoły podstawowe 3.986.071,00 3.986.071,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 3.736.071,00 3.736.071,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.754.771,00 2.754.771,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.320.000,00 2.320.000,00 - 

   

 

258 
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1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

434.771,00 434.771,00 - 

2) dotacje na zadania bieżące 854.500,00 854.500,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 126.800,00 126.800,00 - 

b)  wydatki majątkowe: 250.000,00 250.000,00 - 

w tym:       

-   wydatki inwestycyjne - „Budowa boiska 

wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą w Igołomi” 

250.000,00 250.000,00 - 

80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 441.220,00 361.021,00 *3,               80.199,00 
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W tym:       

a) wydatki bieżące 441.220,00 361.021,00 *3,               80.199,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 217.220,00 137.021,00 *3,               80.199,00 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 206.800,00 126.601,00 *3,               80.199,00 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

10.420,00 10.420,00 - 
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2) dotacje na zadania bieżące 211.600,00 211.600,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.400,00 12.400,00 - 

80104   Przedszkola 1.665.079,00 1.439.758,00 *3,             225.321,00 

  W tym:       

a)  wydatki bieżące 1.365.079,00 1.139.758,00 *3,             225.321,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.292.580,00 1.067.259,00 *3,             225.321,00 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 911.100,00 685.779,00 *3,             225.321,00 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

381.480,00 381.480,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.700,00 42.700,00 - 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych – program 

ERASMUS+ 

29.799,00 29.799,00 - 

b)  wydatki majątkowe: 300.000,00 300.000,00 - 

w tym:       

  605 

-   wydatki inwestycyjne - „Rozbudowa 

i przebudowa   budynku Przedszkola 

Samorządowego w Wawrzeńczycach” 

300.000,00 300.000,00 - 

80105   Przedszkola specjalne 10.000,00 10.000,00 - 

  

W tym:       

a)  wydatki bieżące 10.000,00 10.000,00 - 

1)  wydatki bieżące jednostek budżetowych 10.000,00 10.000,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

10.000,00 10.000,00 - 

80110   Gimnazja 2.572.624,00 2.464.264,00 *6              108.360,00 

  W tym:       
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a) wydatki bieżące 2.572.624,00 2.464.264,00 *6              108.360,00 

1)  wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.352.864,00 2.352.864,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.076.800,00 2.076.800,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

276.064,00 276.064,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 111.400,00 111.400,00 - 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych – program 

ERASMUS+ 

108.360,00 - *6              108.360,00 

80113   Dowożenie uczniów do szkół 310.000,00 310.000,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 310.000,00 310.000,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 310.000,00 310.000,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

310.000,00 310.000,00 - 

80114 
  

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
szkół 

340.570,00 340.570,00 - 

  

W tym:       

a) wydatki bieżące 340.570,00 340.570,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 340.070,00 340.070,00 - 

    

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 312.300,00 312.300,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

27.770,00 27.770,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 - 
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80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37.034,00 37.034,00 - 

  

W tym:       

a) wydatki bieżące 37.034,00 37.034,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 37.034,00 37.034,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,00 5.000,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

32.034,00 32.034,00 - 

80195   Pozostała  działalność 13.500,00 13.500,00 - 

  

W tym:       

a) wydatki bieżące 13.500,00 13.500,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 13.500,00 13.500,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

13.500,00 13.500,00 - 

851   Ochrona zdrowia 140.000,00 140.000,00 - 

  z tego:       

  - na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

135.000,00 135.000,00 - 

85149   Programy polityki zdrowotnej 5.000,00 5.000,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 5.000,00 5.000,00 - 

1)  wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.000,00 5.000,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

5.000,00 5.000,00 - 

85153   Zwalczanie narkomanii 5.000,00 5.000,00 - 
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  z tego:       

    - na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii 

5.000,00 5.000,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 5.000,00 5.000,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.000,00 5.000,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

5.000,00 5.000,00 - 

85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130.000,00 130.000,00 - 

  z tego:       
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- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Programów Alkoholowych 

130.000,00 130.000,00 - 

W tym:       

a) wydatki bieżące 130.000,00 130.000,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 107.000,00 107.000,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.200,00 59.200,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

47.800,00 47.800,00 - 

2) dotacje na zadania bieżące 3.000,00 3.000,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 20.000,00 - 

852   Pomoc społeczna 2.662.589,00 595.760,00 *1,2,3     2.066.829,00 

85202   Domy pomocy społecznej 82.000,00 82.000,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 82.000,00 82.000,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 82.000,00 82.000,00 - 

w tym:       
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1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

82.000,00 82.000,00 - 

85203   Ośrodki wsparcia 2.400,00 2.400,00 - 

  W tym:     - 

a)  wydatki bieżące 2.400,00 2.400,00 - 

1)  wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.400,00 2.400,00 - 

w tym:     - 

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.400,00 2.400,00 - 

85204   Rodziny zastępcze 155.000,00 90.000,00 *2               65.000,00 
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W tym:       

a) wydatki bieżące 155.000,00 90.000,00 *2               65.000,00 

2) dotacje na zadania bieżące 90.000,00 90.000,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.000,00 - *2               65.000,00 

85212 

  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego 

1.790.688,00 2.500,00 *1           1.788.188,00 
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W tym:       

a) wydatki bieżące 1.790.688,00 2.500,00 *1           1.788.188,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 54.145,00 500,00 *1                53.645,00 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.645,00 - *1                53.645,00 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

500,00 500,00 - 

2) dotacje na zadania bieżące 2.000,00 2.000,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.734.543,00 - *1           1.734.543,00 

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

7.320,00 - *1*3              7.320,00 
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integracji społecznej 

  

W tym:       

a) wydatki bieżące 7.320,00 - *1*3              7.320,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7.320,00 - *1*3              7.320,00 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.320,00 - *1*3              7.320,00 

- zadania zlecone 1.250,00 - *1                  1.250,00 

- zadania własne 6.070,00 - *3                  6.070,00 

85214 
  

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

56.202,00 55.000,00 *3                  1.202,00 

  

W tym:       

a) wydatki bieżące 56.202,00 55.000,00 *3                  1.202,00 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.202,00 55.000,00 *3                  1.202,00 

85215   Dodatki mieszkaniowe 1.000,00 1.000,00 - 

  

W tym:       

a) wydatki bieżące 1.000,00 1.000,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 1.000,00 - 

85216   Zasiłki stałe 88.772,00 - *3                88.772,00 

  

W tym:       

a) wydatki bieżące 88.772,00 - *3                88.772,00 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.772,00 - *3                88.772,00 

85219   Ośrodki pomocy społecznej 365.862,00 320.860,00 *3                45.002,00 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 365.862,00 320.860,00 *3                45.002,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 365.612,00 320.610,00 *3                45.002,00 

w tym:       
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1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326.620,00 281.618,00 *3                45.002,00 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

38.992,00 38.992,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 250,00 - 

85228 
  

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

2.000,00 2.000,00 - 

  

W tym:       

a) wydatki bieżące 2.000,00 2.000,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.000,00 2.000,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,00 2.000,00 - 

85295   Pozostała działalność 111.345,00 40.000,00 *3                71.345,00 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 111.345,00 40.000,00 *3                71.345,00 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 111.345,00 40.000,00 *3                71.345,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 98.095,00 13.253,00 *4                84.842,00 

85395   Pozostała działalność 98.095,00 13.253,00 *4                84.842,00 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 98.095,00 13.253,00 *4                84.842,00 

    4) wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych 

98.095,00 13.253,00 *4                84.842,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 409.909,00 409.909,00 - 

85401   Świetlice szkolne 392.141,00 392.141,00 - 

    

W tym:       

a) wydatki bieżące 392.141,00 392.141,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 372.941,00 372.941,00 - 

w tym:       
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1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 356.800,00 356.800,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

16.141,00 16.141,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.200,00 19.200,00 - 

85404   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5.000,00 5.000,00 - 

  W tym:       

a)  wydatki bieżące 5.000,00 5.000,00 - 

1)  wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.000,00 5.000,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

5.000,00 5.000,00 - 

85415   Pomoc materialna dla uczniów 10.000,00 10.000,00 - 

  

W tym:       

a) wydatki bieżące 10.000,00 10.000,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 10.000,00 - 

85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.768,00 2.768,00 - 

  

W tym:       

a) wydatki bieżące 2.768,00 2.768,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.768,00 2.768,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

2.768,00 2.768,00 - 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 966.190,00 863.124,00 *7              103.066,00 

  z tego:       

    - wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska 

finansowane dochodami z tytułu kar pieniężnych 

i opłat za korzystanie ze środowiska 

10.000,00 10.000,00 - 

  - wydatki na zadania w zakresie gospodarki 415.000,00 415.000,00 - 
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odpadami finansowane dochodami opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

90002   Gospodarka odpadami 532.790,00 429.724,00 *7              103.066,00 

  z tego:       

  - wydatki na zadania w zakresie gospodarki 

odpadami finansowane dochodami opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

415.000,00 415.000,00 - 

W tym:       

a) wydatki bieżące 532.790,00 429.724,00 *7              103.066,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 415.000,00 415.000,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124.400,00 124.400,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

290.600,00 290.600,00 - 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych – Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy 

117.790,00 14.724,00 *7              103.066,00 

90003   Oczyszczanie miast i wsi 32.200,00 32.200,00 - 

  z tego:       

  - wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska 

finansowane dochodami z tytułu kar pieniężnych 

i opłat za korzystanie ze środowiska 

10.000,00 10.000,00 - 

W tym:       

a) wydatki bieżące 32.200,00 32.200,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 32.200,00 32.200,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.000,00 12.000,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.200,00 20.200,00   
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jednostek budżetowych 

90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.000,00 6.000,00 - 

  W tym:       

a)  wydatki bieżące 6.000,00 6.000,00 - 

1)  wydatki bieżące jednostek budżetowych 6.000,00 6.000,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.500,00 2.500,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

3.500,00 3.500,00 - 

90013   Schroniska dla zwierząt 15.200,00 15.200,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 15.200,00 15.200,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15.200,00 15.200,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

15.200,00 15.200,00 - 

90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 380.000,00 380.000,00 - 

 

 

 

 

 

 

605 

W tym:       

a) wydatki bieżące 330.000,00 330.000,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 330.000,00 330.000,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

330.000,00 330.000,00 - 

a) wydatki majątkowe: 50.000,00 50.000,00 - 

w tym:       

- wydatki inwestycyjne – rozbudowa linii oświetlenia 

ulicznego 

50.000,00 50.000,00 - 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 402.500,00 402.500,00 - 
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92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 264.000,00 264.000,00 - 

 

 

248 

W tym:       

a) wydatki bieżące 264.000,00 264.000,00 - 

2) dotacje na zadania bieżące 264.000,00 264.000,00 - 

92116   Biblioteki 108.500,00 108.500,00 - 

 

 

248 

W tym:       

a) wydatki bieżące 108.500,00 108.500,00 - 

2) dotacje na zadania bieżące 108.500,00 108.500,00 - 

92195   Pozostała działalność 30.000,00 30.000,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 30.000,00 30.000,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 30.000,00 30.000,00 - 

w tym:       

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

30.000,00 30.000,00 - 

926   Kultura fizyczna 79.000,00 79.000,00 - 

92601   Obiekty sportowe 19.000,00 19.000,00 - 

  W tym:       

a) wydatki bieżące 19.000,00 19.000,00 - 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 19.000,00 19.000,00 - 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.000,00 7.000,00 - 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

12.000,00 12.000,00 - 

92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 60.000,00 60.000,00 - 

 

 

236 

W tym:       

a) wydatki bieżące 60.000,00 60.000,00 - 

2) dotacje na zadania bieżące 60.000,00 60.000,00 - 
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***** *** Wydatki ogółem 21.139.779,00 17.832.667,00 

*1,2,3,4,5,6,7 

3.307.112,00 

          

w tym: 

*1           1.837.208,00 

*2              175.725,00 

*3              517.911,00 

*4                84.842,00 

*5              480.000,00 

*6              108.360,00 

*7              103.066,00 

W tym:       

a) wydatki bieżące 18.208.779,00 15.381.667,00 2.827.112,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 13.445.623,00 12.875.641,00 569.982,00 

w tym:       

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.660.665,00 8.202.828,00 457.837,00 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.784.958,00 4.672.813,00 112.145,00 

2) dotacje na zadania bieżące (§§ 236, 248, 258, 271, 285, 290, 291, 300) 1.623.800,00 1.623.800,00 - 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.651.812,00 690.950,00 1.960.862,00 

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

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

354.044,00 57.776,00 296.268,00 

5) potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego  przypadające do spłaty w danym roku 

budżetowym 

- - - 

6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 133.500,00 133.500,00 - 

wydatki majątkowe: 2.931.000,00 2.451.000,00 480.000,00 

w tym:       

-   wydatki inwestycyjne 2.931.000,00 2.451.000,00 480.000,00 

w tym:       
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-  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

1.371.000,00 891.000,00 480.000,00 

W kwocie wydatków ogółem:       

- wydatki na zadania w zakresie gospodarki odpadami finansowane dochodami 

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

415.000,00 415.000,00 - 

-  na zadania w zakresie ochrony środowiska finansowane dochodami 

z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska 

10.000,00 10.000,00 - 

-  na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

135.000,00 135.000,00 - 

*) 

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 

2. wydatki na zadania bieżące powiatu realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 

3. wydatki na realizację bieżących zadań  własnych gminy dotowanych z budżetu państwa, 

4. wydatki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekty realizowane w ramach programu operacyjnego 

„Kapitał Ludzki”, 

5. wydatki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach  dofinansowania ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 

6. wydatki bieżące z udziałem środków europejskich,llprojekty realizowane przy dofinansowaniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji 

Programu ERASMUS+, 

7. wydatki z dotacji celowej otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

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 - Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/17/2014 

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015. 

I. DOCHODY 21.065.002,00 

  w tym:   

1. Dochody bieżące 19.475.768,00 

2. Dochody majątkowe 1.589.234,00 

II. WYDATKI 21.139.779,00 

  w tym:   

1. Wydatki bieżące 18.208.779,00 

2. Wydatki majątkowe 2.931.000,00 

III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II) - 74.777,00 

IV. PRZYCHODY BUDŻETU 670.115,00 

  w tym:   

1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

500.000,00 

2. Kredyt - 

3. Pożyczka z WFOŚiGW - 

4. Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach 

PROW 2007-2013 

- 

5. Spłata pożyczek udzielonych 170.115,00 

V. ROZCHODY BUDŻETU 595.338,00 

  w tym:   

1. Spłata zaciągniętych kredytów 300.000,00 

2. Spłata pożyczek z WFOŚiGW 61.160,00 

3. Spłata pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego 234.178,00 

4. Pożyczki udzielane - 

  z tego:   

  Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

- 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/17/2014 

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

ZESTAWIENIE 
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 

W 2015 ROKU. 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota  /zł/ 

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla budowy kanalizacji - etap I 

215.000,00 

2. Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania 

i uzdatniania wody dla systemu wodociągu gminnego Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce 

1.371.000,00 

3. Modernizacja dróg dojazdowych gruntów rolnych 100.000,00 

4. Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego – „Modernizacja odcinka drogi powiatowej 2164K 

Brzostek - Tropiszów” 

150.000,00 

5. Modernizacja dróg gminnych 100.000,00 

6. Budowa garażu OSP Igołomia-Zofipole 300.000,00 

7. Modernizacja remizy OSP Igołomia-Zofipole 50.000,00 

8. Zakup sprzętu dla jednostek OSP 45.000,00 

9. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą w Igołomi 250.000,00 

10. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego 

w Wawrzeńczycach 

300.000,00 

11. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego 50.000,00 

Razem: 2.931.000,00 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/17/2014 

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

ŚRODKI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2015 
DO DYSPOZYCJI SOŁECTW 

 
(Dz. 758, Rozdz.75818) 

Lp. Sołectwo Kwota wydatków   /zł/ 

1. Dobranowice 3.200,00 

2. Igołomia 10.500,00 

3. Koźlica 2.000,00 

4. Odwiśle 4.000,00 

5. Pobiednik Mały 3.000,00 

6. Pobiednik Wielki 4.400,00 

7. Rudno Górne 3.200,00 

8. Stręgoborzyce 3.400,00 

9. Tropiszów 7.400,00 

10. Wawrzeńczyce I 10.500,00 

11. Wawrzeńczyce II 6.000,00 

12. Wygnanów 1.000,00 

13. Złotniki 5.100,00 

14. Zofipole 4.300,00 

15. Żydów 2.000,00 

Razem: 70.000,00 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/17/2014 

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ 
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2015. 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział §§ 
Dochody 

/zł/ 

Wydatki 

/zł/ 

1. Administracja publiczna 750     45.010,00 45.010,00 

1.1. Urzędy wojewódzkie   75011   45.010,00 45.010,00 

1.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

    2010 45.010,00 - 

1.1.2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych     gminie ustawami 

      - 45.010,00 

W tym:           

a) wydatki bieżące       - 45.010,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych       - 45.010,00 

w tym:           

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       - 45.010,00 

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

751     1.200,00 1.200,00 

2.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

  75101   1.200,00 1.200,00 

2.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

    2010 1.200,00 - 
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2.1.2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych     gminie ustawami 

      - 1.200,00 

W tym:           

a) wydatki bieżące       - 1.200,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych       - 1.200,00 

w tym:           

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       - 480,00 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

      - 720,00 

3. Obrona narodowa 752     860,00 860.00 

3.1. Pozostałe wydatki obronne   75212   860,00 860,00 

3.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

    2010 860,00 - 

3.1.2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych     gminie ustawami 

      - 860,00 

W tym:           

a) wydatki bieżące       - 860,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych       - 860,00 

w tym:           

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       - 860,00 

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754     700.00 700,00 

4.1. Obrona cywilna   75414   700,00 700,00 
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4.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

    2010 700,00 - 

4.1.2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych     gminie ustawami 

      - 700,00 

W tym:           

a)  wydatki bieżące       - 700,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych       - 700,00 

w tym:           

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

      - 700,00 

5. Pomoc społeczna 852     1.789.438,00 1.789.438,00 

5.1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

  85212   1.788.188,00 1.788.188,00 

5.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

    2010 1.788.188,00 - 

5.1.2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych     gminie ustawami 

      - 1.788.188,00 

W tym:           

a) wydatki bieżące       - 1.788.188,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych       - 53.645,00 

w tym:           

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       - 53.645,00 
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3) świadczenia na rzecz osób fizycznych       - 1.734.543,00 

5.2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

  85213   1.250,00 1.250,00 

5.2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

    2010 1.250,00 - 

5.2.2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych     gminie ustawami 

      - 1.250,00 

W tym:           

a) wydatki bieżące       - 1.250,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych       - 1.250,00 

w tym:           

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       - 1.250,00 

Ogółem: 1.837.208,00 1.837.208,00 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/17/2014 

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ 
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2015. 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział §§ 
Dochody 

/zł/ 

Wydatki 

/zł/ 

1. Transport i łączność 600     110.725,00 110.725,00 

1.1. Drogi publiczne powiatowe   60014   110.725,00 110.725,00 

1.1.1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

    2320 110.725,00 - 

1.2.1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

      - 110.725,00 

W tym:           

a)  wydatki bieżące       - 110.725,00 

1)  wydatki bieżące jednostek budżetowych       - 110.725,00 

w tym:           

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

      - 110.725,00 

2. Pomoc społeczna 852     65.000,00 65.000,00 

2.1. Rodziny zastępcze   85204   65.000,00 65.000,00 

2.1.1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

    2320 65.000,00 - 
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2.2.1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

      - 65.000,00 

W tym:           

a) wydatki bieżące       - 65.000,00 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych       - 65.000,00 

Ogółem: 175.725,00 175.725,00 
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/17/2014 

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ 
UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM 

PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015. 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział §§ 
Dochody 

/zł/ 

Wydatki 

/zł/ 

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

756     135.000,00 - 

1.1. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

  75618   135.000,00 - 

1.1.1. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu     0480 135.000,00 - 

2. Ochrona zdrowia 851     - 135.000,00 

2.1. Zwalczanie narkomanii   85153   - 5.000,00 

  W tym:           

a) wydatki bieżące       - 5.000,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych       - 5.000,00 

w tym:           

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

      - 5.000,00 

2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi   85154   - 130.000,00 

  W tym:           

a) wydatki bieżące       - 130.000,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych       - 107.000,00 
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w tym:           

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       - 59.200,00 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

      - 47.800,00 

2) dotacje na zadania bieżące       - 3.000,00 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych       - 20.000,00 

Ogółem: 135.000,00 135.000,00 
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/17/2014 

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

WYDATKI NA ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA FINANSOWANE DOCHODAMI Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA 
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2015. 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział §§ 
Dochody 

/zł/ 

Wydatki 

/zł/ 

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900     10.000,00 - 

1.1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska 

  90019   10.000,00 - 

1.1.1. wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie                    ze 

środowiska 

    0690 10.000,00 - 

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900     - 10.000,00 

2.1. Oczyszczanie miast i wsi   90003   - 10.000,00 

  W tym:           

a) wydatki bieżące       - 10.000,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych       - 10.000,00 

w tym:           

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

      - 10.000,00 

- usuwanie i utylizacja pokryć dachowych z eternitu       - 10.000,00 

Ogółem: 10.000,00 10.000,00 
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/17/2014 

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

WYDATKI NA ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI FINANSOWANE DOCHODAMI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2015. 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział §§ 
Dochody 

/zł/ 

Wydatki 

/zł/ 

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900     415.000,00 415.000,00 

1.1. Gospodarka odpadami   90002   415.000,00 415.000,00 

1.1.1 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi     0490 415.000,00 - 

1.2.1. Wydatki na zadania w zakresie gospodarki odpadami 

finansowane dochodami opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

      - 415.000,00 

W tym:           

a) wydatki bieżące       - 415.000,00 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych       - 415.000,00 

w tym:           

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       - 124.400,00 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

      - 290.600,00 

Ogółem: 415.000,00 415.000,00 
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Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/17/2014 

Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH W ROKU 2015. 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § 
Kwota 

/zł/ 

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów 
publicznych 

      532.500,00 

1. Transport i łączność 600     150.000,00 

1.1. Drogi publiczne powiatowe   60014   150.000,00 

1.1.1 Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych – „Modernizacja odcinka 

drogi powiatowej 2164K Brzostek - 

Tropiszów” 

    6300 150.000,00 

2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

754 
  

  7.000,00 

2.1. Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 
  

75411   7.000,00 

2.1.1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 

celowy – wpłata na ”Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej” 

z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na 

pokrycie wydatków bieżących związanych 

z kosztami funkcjonowania Komendy 

Miejskiej PSP w Krakowie, w szczególności 

na utrzymanie w stałej gotowości stacji 

konserwacji i przeglądów aparatów ochrony 

dróg oddechowych 

    3000 7.000,00 

3. Ochrona zdrowia  851     3.000,00 

3.1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi   85154   3.000,00 

3.1.1. Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących – dotacja  na 

dofinansowanie zadań Miejskiego Centrum 

Profilaktyki Uzależnień w Krakowie 

w związku obsługą mieszkańców z terenu 

Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

    2710 3.000,00 

4. Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

921     372.500,00 

4.1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   92109   264.000,00 

4.1.1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury –     dotacja 

    2480 264.000,00 
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dla Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-

Wawrzeńczycach 

4.2. Biblioteki   92116   108.500,00 

4.2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury –     dotacja 

dla Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Wawrzeńczycach 

    2480 108.500,00 

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora 
finansów publicznych 

    
  1.126.100,00 

1. Oświata i wychowanie 801     1.066.100,00 

1.1. Szkoły podstawowe   80101   854.500,00 

1.1.1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych – dotacja dla stowarzyszeń 
prowadzących Szkoły Podstawowe 

w Dobranowicach i Tropiszowie 

    2580 854.500,00 

1.2. Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

  80103   211.600,00 

1.2.1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych – dotacja dla stowarzyszeń 
prowadzących Szkoły Podstawowe 

w Dobranowicach i Tropiszowie 

    2580 211.600,00 

2. Kultura fizyczna 926     60.000,00 

2.1. Zadania w zakresie kultury fizycznej   92605   60.000,00 

2.1.1. Dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych         do 

realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego 

    2360 60.000,00 

Dotacje ogółem (I+II): 1.658.600,00 
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