
 

 

UCHWAŁA NR XV/119/2015 

RADY GMINY JABŁONKA 

z dnia 28 grudnia 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Na podstawie art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) 

RADA  GMINY  JABŁONKA 

uchwala co następuje 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 27.774,50 zł w tym: dochody bieżące - 26.274,50 zł,   dochody 

majątkowe - 1.500 zł, a zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 963.140 zł w tym: dochody bieżące - 474.000 

zł, dochody majątkowe - 489.140 zł,  szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy Jabłonka stanowią kwotę 63.886.968,47 zł w tym: 

dochody bieżące - 60.216.083,62 zł, dochody majątkowe - 3.670.884,85 zł. 

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 160.794,50 zł w tym: wydatki bieżące - 60.794,50 zł, wydatki 

majątkowe - 100.000 zł, a zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.096.160 zł w tym: wydatki bieżące - 956.160 

zł, wydatki majątkowe - 140.000 zł,  szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 29 grudnia 2014 roku, szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 29 grudnia 2014 roku, szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

4. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 29 grudnia 2014 roku, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak  załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 29 grudnia 2014 roku, szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 

6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 29 grudnia 2014 roku, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak  załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 

7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 29 grudnia 2014 roku, szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 

8. Po dokonanych  zmianach wydatki budżetu Gminy Jabłonka stanowią kwotę 66.106.953,93 zł w tym: 

- wydatki bieżące - 51.997.892,71 zł z czego na: 

1) wydatki jednostek budżetowych  - 41.236.687,01 zł w tym: 
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.381.641,11 zł, 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 15.855.045,90 zł, 

2) dotacje na zadania bieżące - 2.880.459,20 zł, 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.158.746,50 zł, 

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

o finansach publicznych - 72.000 zł, 

5) obsługa długu - 650.000zł, 

- wydatki majątkowe - 14.109.061,22 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.109.061,22 zł 

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

o finansach publicznych - 4.813.236,14 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/119/2015 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

 

zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jabłonka na rok 2015 
(zmiany do załącznika  Nr 1 do uchwały budżetowej Nr III/14/2014  Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 roku) 

      
dział rozdział § treść zwiększenie zmniejszenie 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  70 000,00 zł 
 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego  70 000,00 zł 
  w tym   

  dochody bieżące w tym:  70 000,00 zł 

  

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  70 000,00 zł 

  2008 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

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, 

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  70 000,00 zł 
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 500,00 zł 80 000,00 zł 

 75412 ochotnicze straże pożarne 1 500,00 zł 80 000,00 zł 
  w tym   

  dochody bieżące w tym:  80 000,00 zł 

  2008 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

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, 

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  80 000,00 zł 
  dochody majątkowe w tym: 1 500,00 zł  

  

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 1 500,00 zł  

  6298 

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 

pozyskane z innych źródeł 1 500,00 zł  

756 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5 000,00 zł 4 000,00 zł 

 75616 

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
o darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych 5 000,00 zł  

  w tym   

  dochody bieżące 5 000,00 zł  

  0500 podatek od czynności cywilno prawnych 5 000,00 zł  

 75618 
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw  4 000,00 zł 
  w tym   

  dochody bieżące  4 000,00 zł 

  0490 
wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  4 000,00 zł 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 656,00 zł  

 80101 szkoły podstawowe 8 356,00 zł  

  w tym   

  dochody bieżące 8 356,00 zł  

  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 500,00 zł  

  0970 wpływy z różnych dochodów 7 856,00 zł  

 80104 przedszkola 1 300,00 zł  

  w tym   

  dochody bieżące 1 300,00 zł  

  0970 wpływy z różnych dochodów 1 300,00 zł  

852 POMOC SPOŁECZNA 11 618,50 zł  

 85212 
świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 618,50 zł  

  w tym   

  dochody bieżące 11 618,50 zł  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 427



  2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 11 618,50 zł  

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  909 140,00 zł 
 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód  509 140,00 zł 
  w tym   

  dochody bieżące w tym:  20 000,00 zł 

  

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  20 000,00 zł 

  2008 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  20 000,00 zł 
  dochody majątkowe w tym:  489 140,00 zł 

  

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  489 140,00 zł 

  6208 

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 z wyłączeniem dochodów 
klasyfikowanych w paragrafie 625  39 140,00 zł 

  6297 

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 
pozyskane z innych źródeł  450 000,00 zł 

 90002 gospodarka odpadami  300 000,00 zł 
  w tym   

  dochody bieżące w tym:  300 000,00 zł 

  2007 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 205  300 000,00 zł 
  razem dochody 27 774,50 zł 963 140,00 zł 
  w tym   

  dochody bieżące w tym: 26 274,50 zł 474 000,00 zł 

  

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  470 000,00 zł 
  dochody majątkowe w tym: 1 500,00 zł 489 140,00 zł 

  

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  489 140,00 zł 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/119/2015 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

 

zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonka na rok 2015 
(zmiany do załącznika  Nr 2 do uchwały budżetowej Nr III/14/2014  Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 roku) 

dział rozdział treść zwiększenie zmniejszenie 

010 ROLNOCTWO I ŁOWIECTWO  84 000,00 zł 
 01095 pozostała działalność  84 000,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym:  84 000,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym:  84 000,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  84 000,00 zł 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  131 000,00 zł 
 60016 drogi publiczne gminne  131 000,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym:  131 000,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym:  131 000,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  131 000,00 zł 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000,00 zł 16 000,00 zł 
 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 zł 16 000,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym:  16 000,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym:  16 000,00 zł 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2 500,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  13 500,00 zł 
  wydatki majątkowe w tym: 100 000,00 zł  

  inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 zł  

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  30 000,00 zł 
 71004 plany zagospodarowania przestrzennego  30 000,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym:  30 000,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym:  30 000,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  30 000,00 zł 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18 000,00 zł 94 140,00 zł 
 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  44 140,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym:  44 140,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym:  44 140,00 zł 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  18 000,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  26 140,00 zł 
 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 18 000,00 zł 50 000,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym: 18 000,00 zł  

  wydatki jednostek budżetowych w tym: 18 000,00 zł  

  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18 000,00 zł  

  wydatki majątkowe w tym:  50 000,00 zł 
  inwestycje i zakupy inwestycyjne  50 000,00 zł 

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  250 000,00 zł 

 75702 
obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego  250 000,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym:  250 000,00 zł 
  obsługa długu  250 000,00 zł 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 776,00 zł 68 120,00 zł 
 80101 szkoły podstawowe 15 756,00 zł 9 120,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym: 15 756,00 zł 9 120,00 zł 
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  wydatki jednostek budżetowych w tym: 15 756,00 zł 9 120,00 zł 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00 zł 9 120,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 456,00 zł  

 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 200,00 zł 100,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym: 200,00 zł 100,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym: 200,00 zł 100,00 zł 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00 zł 100,00 zł 
 80104 przedszkola 4 800,00 zł 23 500,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym: 4 800,00 zł 23 500,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym: 4 800,00 zł 3 500,00 zł 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  3 500,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 800,00 zł  

  dotacje na zadania bieżące  20 000,00 zł 
 80110 gimnazja 2 020,00 zł 400,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym: 2 020,00 zł 400,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym: 2 020,00 zł 400,00 zł 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 020,00 zł 400,00 zł 
 80113 dowożenie uczniów do szkół  35 000,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym:  35 000,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym:  35 000,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  35 000,00 zł 

852 POMOC SPOŁECZNA 14 618,50 zł 79 000,00 zł 

 85212 
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 618,50 zł 65 000,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym: 11 618,50 zł 65 000,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym:  65 000,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  65 000,00 zł 
  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 618,50 zł  

 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  2 000,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym:  2 000,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym:  2 000,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  2 000,00 zł 
 85219 ośrodki pomocy społecznej 3 000,00 zł 1 000,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym: 3 000,00 zł 1 000,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym: 3 000,00 zł 1 000,00 zł 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane   

  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000,00 zł 1 000,00 zł 
 85295 pozostała działalność  11 000,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym:  11 000,00 zł 
  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  11 000,00 zł 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  343 900,00 zł 
 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód  172 500,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym:  82 500,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym:  82 500,00 zł 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2 500,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  80 000,00 zł 
  wydatki majątkowe w tym:  90 000,00 zł 
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  inwestycje i zakupy inwestycyjne  90 000,00 zł 
 90002 gospodarka odpadami  99 000,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym:  99 000,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym:  60 000,00 zł 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  7 000,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  53 000,00 zł 
  dotacje na zadania bieżące  39 000,00 zł 
 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg  60 000,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym:  60 000,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym:  60 000,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  60 000,00 zł 
 90095 pozostała działalność 5 400,00 zł 12 400,00 zł 
  w tym:   

  wydatki bieżące w tym: 5 400,00 zł 12 400,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym: 5 400,00 zł 12 400,00 zł 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12 000,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 400,00 zł 400,00 zł 

  razem wydatki 160 794,50 zł 1 096 160,00 zł 
  w tym;   

  wydatki bieżące w tym: 60 794,50 zł 956 160,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym: 49 176,00 zł 636 160,00 zł 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 520,00 zł 55 120,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 46 656,00 zł 581 040,00 zł 
  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 618,50 zł 11 000,00 zł 
  dotacje na zadania bieżące  59 000,00 zł 
  obsługa długu  250 000,00 zł 

  wydatki majątkowe w tym: 
100 000,00 

zł 140 000,00 zł 

  inwestycje i zakupy inwestycyjne 
100 000,00 

zł 140 000,00 zł 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/119/2015 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

 

wydatki majątkowe 
(zmiany do załącznika  Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/14/2014  Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 roku) 

dział rozdział treść zwiększenie zmniejszenie 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000,00 zł  

 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 zł  

  w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 zł  

  

wykup i regulacja własności gruntów we wsiach Gminy Jabłonka w tym: zakup 
gruntu do gminnego zasobu nieruchomości na terenie Jabłonki na podstawie 

umowy przedwstępnej 100 000,00 zł  

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  50 000,00 zł 
 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego  50 000,00 zł 
  w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  50 000,00 zł 

  
1)projekt i budowa pomnika Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem 

terenu  50 000,00 zł 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  90 000,00 zł 
 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód  90 000,00 zł 
  w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  90 000,00 zł 
  1)budowa kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap IV  90 000,00 zł 
  razem wydatki majątkowe 100 000,00 zł 140 000,00 zł 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/119/2015 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

 
(zmiany do załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 roku) 

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
      

DZIAŁ ROZDZIAŁ § TREŚĆ zwiększenie zmniejszenie 

852 POMOC SPOŁECZNA 11 618,50 zł  

 85212 

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 11 618,50 zł  

  2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 11 618,50 zł  

   razem 11 618,50 zł  
II. WYDATKI BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z MOCY USTAW  Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ zwiększenie zmniejszenie 

852 POMOC SPOŁECZNA 11 618,50 zł  

 85212 

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 11 618,50 zł  

  w tym:   

  wydatki bieżące w tym: 11 618,50 zł  

  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 618,50 zł  

  razem wydatki 11 618,50 zł  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/119/2015 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

 
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  na rok 2015 
DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ DOCHODY WYDATKI 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 100 000,00 zł 231 000,00 zł 
 01095 pozostała działalność 100 000,00 zł  

  
§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 zł  

 01095 pozostała działalność  231 000,00 zł 
  wydatki bieżące w tym:  231 000,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym:  231 000,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  231 000,00 zł 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 124 012,52 zł 295 000,00 zł 
 60013 drogi publiczne wojewódzkie 124 012,52 zł  

  
§ 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 124 012,52 zł  

 60013 drogi publiczne wojewódzkie  295 000,00 zł 
  wydatki majątkowe  295 000,00 zł 

  
budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka – Nowy Targ 

w miejscowości Jabłonka (ul. Babiogórska)  295 000,00 zł 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 000,00 zł 109 494,00 zł 

 80113 dowożenie uczniów do szkół 30 000,00 zł  

  w tym: dochody bieżące 30 000,00 zł  

  
§ 2310- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 zł  

 80113 dowożenie uczniów do szkół  109 494,00 zł 
  wydatki bieżące w tym:  109 494,00 zł 
  wydatki jednostek budżetowych w tym:  109 494,00 zł 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  19 700,00 zł 
  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  89 794,00 zł 

  
dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, zadanie realizowane wspólnie z Gminą Lipnica 

Wielka   
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 600 000,00 zł 661 000,00 zł 

 90002 gospodarka odpadami 600 000,00 zł 661 000,00 zł 
  w tym: dochody bieżące 600 000,00 zł  

  

§ 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 600 000,00 zł  

  wydatki bieżące w tym:  661 000,00 zł 
  dotacje na zadania bieżące  661 000,00 zł 

  
Zadanie realizowane przez Gminę Szczucin w ramach Szwajcarsko- Polskiego programu 

współpracy  „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest”  661 000,00 zł 
  razem 854 012,52 zł 1 296 494,00 zł 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/119/2015 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

 

dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań 

Gminy Jabłonka w zakresie ochrony środowiska 

lp. wyszczególnienie dział rozdział § dochody wydatki 

1. 

gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 900   37 000,00 zł  

1.1. 

wpływy i wydatki związane 

z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska  90019  37 000,00 zł  

1.2. 

grzywny, mandaty i inne kary 

pieniężne od osób fizycznych   0570 1 000,00 zł  

1.3. 

grzywny i inne kary pieniężne 

od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych   0580 1 000,00 zł  

1.4. wpływy z różnych opłat   0690 35 000,00 zł  

 razem dochody    37 000,00 zł  

2. 

gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 900    661 000,00 zł 

2.1. gospodarka odpadami  90002   661 000,00 zł 

 w tym:      

 -wydatki bieżące w tym:     661 000,00 zł 

 dotacje na zadania bieżące     661 000,00 zł 

 

dotacja celowa dla Gminy 

Szczucin na realizację 

Szwajcarsko – Polskiego 

programu współpracy 

„Demontaż i bezpieczne 

składowanie wyrobów 

zawierających azbest”     661 000,00 zł 

 razem wydatki     661 000,00 zł 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/119/2015 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

 

dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

lp. wyszczególnienie dział rozdział § dochody wydatki 

1. 
gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 900   1 000 000,00 zł  

1.1. gospodarka odpadami  90002  1 000 000,00 zł  

1.2. 

wpłaty z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw   0490 1 000 000,00 zł  

 razem dochody    1 000 000,00 zł  

2. 
gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 900    1 464 815,86 zł 

2.1. gospodarka odpadami  90002   1 464 815,86 zł 
 w tym:      

 -wydatki bieżące w tym:     1 464 815,86 zł 

 
wydatki jednostek budżetowych z czego 

na;     1 463 815,86 zł 
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane     87 228,00 zł 

 
wydatki związane z realizacją ich zadań 

statutowych     1 316 587,86 zł 

 
wydatki na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych     1 000,00 zł 

 razem wydatki     1 464 815,86 zł 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/119/2015 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

 

dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy Jabłonka w roku 2015 

(zmiany do załącznika  Nr 11 do uchwały budżetowej Nr III/14/2014  Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 

grudnia 2014 roku) 

     

dział rozdział treść 
dla jednostek  spoza  sektora finansów 

publicznych 
   zwiększenie zmniejszenie 

801 
OŚWIATA 

I WYCHOWANIE   20 000,00 zł 

 80104 przedszkola  20 000,00 zł 

  
dotacja celowa dla niepublicznego 

przedszkola w Jabłonce  20 000,00 zł 

  razem  20 000,00 zł 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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