
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SPYTKOWICE NA ROK 2018 
NR XXXV/276/17

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.); art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 239, 
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077); art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 862)

Rada Gminy Spytkowice    u ch w a l a,  co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości  40.459.346,00 zł., 
w tym:

1. dochody bieżące w wysokości  35.559.578,00 zł.;

2. dochody majątkowe w wysokości  4.899.768,00 zł.;

w specyfikacji jak poniżej

Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej dochodówLp.
Dział Rozdział Paragraf Treść

Kwota w [zł]

020 Leśnictwo w tym: 1.500,00
dochody bieżące 1.500,00
02001 Gospodarka leśna 1.500,00

1

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

1.500,00

600 Transport i łączność w tym: 323.000,00
dochody majątkowe 323.000,00
60016 Drogi publiczne gminne 323.000,00

2

6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 
– refundacja na realizację operacji pt. „przebudowa 
dróg gminnych w miejscowościach Spytkowice 
i Ryczów na terenie Gminy Spytkowice” na 
podstawie umowy dofinansowania nr 00068-65151-
UM0600240/16 z dnia  27.10.2016r.

323.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa w tym: 631.043,00
dochody bieżące 238.600,00

3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 238.600,00
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0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 
i służebności

13.600,00

0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości

25.000,00

0750 wpływy 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

200.000,00

dochody majątkowe 392.443,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 392.443,00

0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

250.000,00

6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 
– na realizację przebudowy budynku komunalnego 
w Ryczowie celem utworzenia lokali socjalnych na 
podstawie umowy dofinansowania z dnia  
15.03.2017r. ze środków Funduszu Dopłat 
obsługiwanego przez BGK

142.443,00

750 Administracja publiczna w tym: 837.669,00
dochody bieżące 153.344,00
75011 Urzędy wojewódzkie 72.380,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań; 
przygotowanie systemu kierowania 
bezpieczeństwem narodowym; zaspokajanie potrzeb 
Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor 
pozamilitarny; szkolenie obronne administracji 
publicznej i przedsiębiorców; finansowanie, nadzór 
i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego; finansowanie, 
nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu 
administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

72.330,00

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

50,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25.000,00
0920 wpływy z pozostałych odsetek – od środków 

zgromadzonych na rachunkach bankowych
25.000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 100,00
0920 wpływy z pozostałych odsetek – od środków 

zgromadzonych na rachunku bankowym
100,00

75095 Pozostała działalność 55.864,00

4

2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich realizowanych przez jednostki 

47.484,00
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samorządu terytorialnego – refundacja poniesionych 
wydatków na realizację projektu pt. „opracowanie 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Spytkowice na lata 2016-2022” na podstawie umowy 
dofinansowania nr IXA/632/PR/16 z dnia  
23.09.2016r.

2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego – refundacja poniesionych 
wydatków na realizację projektu pt. „opracowanie 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Spytkowice na lata 2016-2022” na podstawie umowy 
dofinansowania nr IXA/632/PR/16 z dnia  
23.09.2016r.

8.380,00

dochody majątkowe 684.325,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 684.325,00

6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 
– na realizację projektu „cyfrowe usługi publiczne 
w Gminie Spytkowice” na podstawie umowy 
dofinansowania nr RPMP.02.01.01-12-0019/16-00-
XVII/53/FE/17 z dnia  11.05.2017r.

684.325,00

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

2.000,00

dochody bieżące 2.000,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
2.000,00

5

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami – prowadzenie i aktualizacja stałego 
rejestru wyborców

2.000,00

752 Obrona narodowa   w tym: 350,00
dochody bieżące 350,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 350,00

6

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami - szkolenie obronne administracji 
publicznej i przedsiębiorców

350,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  w tym: 500,00
dochody bieżące 500,00
75414 Obrona cywilna 500,00

7

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu 
obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań

500,00
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756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem w tym:

11.317.629,00

dochody bieżące 11.317.629,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.000,00

0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

5.000,00

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

1.023.500,00

0310 wpływy z podatku od nieruchomości 950.000,00

0320 wpływy z podatku rolnego 30.000,00

0330 wpływy z podatku leśnego 15.000,00

0340 wpływy z podatku od środków transportowych 26.000,00

0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00

0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

2.000,00

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

1.912.500,00

0310 wpływy z podatku od nieruchomości 860.000,00
0320 wpływy z podatku rolnego 565.000,00

0330 wpływy z podatku leśnego 4.500,00

0340 wpływy z podatku od środków transportowych 320.000,00

0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.000,00

0430 wpływy z opłaty targowej 7.000,00

0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130.000,00

0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

6.000,00

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

188.500,00

0410 wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych
160.000,00

0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień

3.000,00

0690 wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego 5.500,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa

8.186.129,00

8

0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.086.129,00
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0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100.000,00

75624 Dywidendy 2.000,00

0740 wpływy z dywidend 2.000,00

758 Różne rozliczenia w tym: 12.345.062,00
dochody bieżące 12.345.062,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
9.086.035,00

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 9.086.035,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.259.027,00

9

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3.259.027,00
801 Oświata i wychowanie w tym: 4.179.720,00

dochody bieżące 679.720,00
80101 Szkoły podstawowe 11.000,00

0750 wpływy 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

10.000,00

0920 wpływy z pozostałych odsetek – od środków 
zgromadzonych na rachunkach bankowych

1.000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 31.510,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego 
i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku 
szkolnego

31.510,00

80104 Przedszkola 484.210,00
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego – opłaty za pobyt dziecka 
w przedszkolu powyżej 5h

70.000,00

0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 
w jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego

80.000,00

0970 wpływy z różnych dochodów – obciążenie gmin, 
zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, 
kosztami dotacji udzielonej przez Gminę Spytkowice 
na uczniów mieszkańców innych gmin 
a uczęszczających do niepublicznego przedszkola 
„Promyczek” funkcjonującego na terenie Gminy 
Spytkowice

15.000,00

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego 
i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku 
szkolnego

319.210,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 150.000,00
0830 wpływy z usług – opłaty wnoszone za uczniów 150.000,00

10

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego

1.000,00
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0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego – opłaty za pobyt dziecka 
w przedszkolu powyżej 5h

200,00

0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 
w jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego

800,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych

1.600,00

0830 wpływy z usług – opłaty wnoszone za uczniów 1.600,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 
prowadzonych w innych typach szkół, liceach 
ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia 
i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 
artystycznych

400,00

0830 wpływy z usług – opłaty wnoszone za uczniów 400,00
dochody majątkowe 3.500.000,00
80101 Szkoły podstawowe 3.500.000,00

6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 
– na realizację projektu pn. „kompleksowa 
termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie wraz 
z ich remontem, przebudową, nadbudową 
i rozbudową” na podstawie uchwały nr 482/17 z dnia 
28.03.2017r. Zarządu Województwa
Małopolskiego, zatwierdzającej wybór projektu do 
dofinansowania

3.500.000,00

852 Pomoc społeczna w tym: 200.871,00
dochody bieżące 200.871,00
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 integracji społecznej

26.888,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami - opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za 
osoby uprawnione

18.664,00

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

8.224,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

25.201,00

11

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 

25.201,00
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- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

85216 Zasiłki stałe 74.279,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

74.279,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 52.832,00
0920 wpływy z pozostałych odsetek – od środków 

zgromadzonych na rachunkach bankowych
500,00

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 
– utrzymanie ośrodka GOPS S-ce w związku 
z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej realizowanych przez gminę, o których 
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o pomocy 
społecznej oraz obsługą zadań własnych gminy 
dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu 
pomocy społecznej

52.332,00

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej

1.000,00

0830 wpływy z usług – odpłatność za mieszkanie 
chronione

1.000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.000,00
0830 wpływy z usług – odpłatność za świadczenia 

opiekuńcze realizowane przez GOPS S-ce
1.000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 19.671,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 
– pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych

19.671,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  w tym: 27.424,00
dochody bieżące 27.424,00
85395 Pozostała działalność 27.424,00

2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego – na realizację projektu pt. 
„modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce II” w ramach RPOWM 2014-2020 na 
podstawie umowy partnerskiej IXH/59/EK/17 z dnia 
11.04.2017r.

23.311,00

12

2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego – na realizację projektu pt. 
„modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce II” w ramach RPOWM 2014-2020 na 
podstawie umowy partnerskiej IXH/59/EK/17 z dnia 

4.113,00
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11.04.2017r.
855 Rodzina w tym: 10.012.578,00

dochody bieżące 10.012.578,00
85501 Świadczenie wychowawcze 6.527.590,00

2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone gminom (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci

6.527.590,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego

3.484.988,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami – świadczenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

3.475.988,00

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 
zwroty zaliczek alimentacyjnych

4.000,00
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2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 
zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego

5.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: 580.000,00
dochody bieżące 580.000,00
90002 Gospodarka odpadami 550.000,00

0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw – gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

550.000,00

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

30.000,00
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0690 wpływy z różnych opłat – korzystanie ze środowiska 30.000,00
Razem DOCHODY w tym: 40.459.346,00

dochody BIEŻĄCE, z tego: 35.559.578,00
- dotacje 10.711.137,00

- na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących 
z budżetu UE

83.288,00

dochody MAJĄTKOWE, z tego: 4.899.768,00
- na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących 

z budżetu UE
4.507.325,00

§ 2. 

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 51.137.906,00 zł., z czego:

1. wydatki bieżące w wysokości  33.394.269,00 zł.;

2. wydatki majątkowe w wysokości  17.743.637,00 zł.;

w specyfikacji jak poniżej

Lp. Dział Rozdział Treść – rodzaj wydatku Kwota w [zł]
010 Rolnictwo i łowiectwo 15.000,001

01030 Izby rolnicze w tym: 15.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 9024



wydatki bieżące, z czego: 15.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 15.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000,00

600 Transport i łączność 1.042.377,00
60004 Lokalny transport zbiorowy  w tym: 63.000,00

wydatki majątkowe, z czego: inwestycje 63.000,00
1. poprawa dostępu do transportu kolejowego na terenie Gminy 
Spytkowice poprzez budowę infrastruktury dla obsługi 
podróżnych

63.000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe  w tym: 6.000,00
wydatki bieżące, z czego: 6.000,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.000,00

60016 Drogi publiczne gminne w tym: 973.377,00
wydatki bieżące, z czego: 700.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 700.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700.000,00
wydatki majątkowe, z czego: inwestycje 273.377,00
1. wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika 
w ciągu ul. Pagory w Spytkowicach

73.377,00

2

2. budowa chodnika w ciągu ul. Słonecznej w Spytkowicach 200.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1.180.000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1.180.000,00
wydatki bieżące, z czego: 700.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 700.000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 685.000,00
wydatki majątkowe, z czego: 480.000,00
inwestycje 420.000,00
1. przebudowa budynku komunalnego położonego w Ryczowie 
ul. Parkowa 7

420.000,00

zakupy inwestycyjne 60.000,00
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zakup gruntów wg potrzeb 60.000,00
710 Działalność usługowa 25.000,00

71035 Cmentarze w tym: 25.000,00
wydatki bieżące, z czego: 25.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 25.000,00

4

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000,00
750 Administracja publiczna 4.604.880,00

75011 Urzędy wojewódzkie w tym: 72.330,00
wydatki bieżące, z czego: 72.330,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 72.330,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.330,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: 135.000,00
wydatki bieżące, z czego: 135.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 20.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 115.000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: 3.805.000,00
wydatki bieżące, z czego: 3.225.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 3.210.000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.600.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 610.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00

5

wydatki majątkowe, z czego: zakupy inwestycyjne 580.000,00
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1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych – realizacja projektu pt. „cyfrowe usługi publiczne 
w Gminie Spytkowice”

580.000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 130.000,00
wydatki bieżące, z czego: 130.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 130.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130.000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: 340.000,00
wydatki bieżące, z czego: 340.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 338.000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00

75095 Pozostała działalność w tym: 122.550,00
wydatki bieżące, z czego: 122.550,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 35.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych – realizacja projektu pt. „opracowanie Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2016 – 
2022”

27.550,00

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

2.000,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli 
i ochrony prawa w tym:

2.000,00

wydatki bieżące, z czego: 2.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 2.000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 420,00
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.580,00
752 Obrona narodowa 2.000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne w tym: 2.000,00
wydatki bieżące, z czego: 2.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 2.000,00

7

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne w tym: 97.000,00
wydatki bieżące, z czego: 97.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 96.000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00

75414 Obrona cywilna w tym: 1.000,00
wydatki bieżące, z czego: 1.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 1.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00

75421 Zarządzanie kryzysowe w tym: 2.000,00
wydatki bieżące, z czego: 2.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 2.000,00
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00
757 Obsługa długu publicznego 350.000,009

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego w tym:

350.000,00
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wydatki bieżące, z czego: 350.000,00
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 350.000,00

758 Różne rozliczenia 472.100,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym: 472.100,00

wydatki bieżące, z czego: 472.100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 472.100,00
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 472.100,00
801 Oświata i wychowanie 25.496.235,00

80101 Szkoły podstawowe w tym: 19.271.360,00
wydatki bieżące, z czego: 6.077.100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 5.849.100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 849.100,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 228.000,00
wydatki majątkowe, z czego: inwestycje 13.194.260,00
1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych – realizacja projektu pt. „kompleksowa 
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, 
Bachowicach i Ryczowie wraz z ich remontem, przebudową, 
nadbudową i rozbudową”

13.194.260,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 204.100,00
wydatki bieżące, z czego: 204.100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 193.300,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63.300,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.800,00

80104 Przedszkola w tym: 1.733.130,00
wydatki bieżące, z czego: 1.733.130,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 1.392.130,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.061.300,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 330.830,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące 280.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.000,00

80110 Gimnazja w tym: 2.034.650,00
wydatki bieżące, z czego: 2.034.650,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 1.955.800,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.611.500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 344.300,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 78.850,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym: 350.000,00
wydatki bieżące, z czego: 350.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 350.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 350.000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 34.200,00
wydatki bieżące, z czego: 34.200,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 34.200,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.200,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: 920.150,00
wydatki bieżące, z czego: 920.150,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 917.300,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 439.700,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 477.600,00
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wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.850,00
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80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego w tym:

28.910,00

wydatki bieżące, z czego: 28.910,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 27.740,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.740,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.170,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych w tym:

759.820,00

wydatki bieżące, z czego: 759.820,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 724.330,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 718.330,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.490,00

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 
prowadzonych w innych typach szkół, liceach 
ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia 
i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 
artystycznych  w tym:

159.915,00

wydatki bieżące, z czego: 159.915,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 152.515,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152.515,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.400,00

851 Ochrona zdrowia 164.590,00
85153 Zwalczanie narkomanii w tym: 1.000,00

wydatki bieżące, z czego: 1.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 1.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 159.000,00
wydatki bieżące, z czego: 159.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 129.000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące 30.000,00

85158 Izby wytrzeźwień w tym: 4.590,00
wydatki bieżące, z czego: 4.590,00
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wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.590,00
852 Pomoc społeczna 1.129.200,00

85202 Domy pomocy społecznej w tym: 210.000,00
wydatki bieżące, z czego: 210.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 210.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 210.000,00

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 integracji społecznej w tym:

29.000,00

wydatki bieżące, z czego: 29.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 29.000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.000,00
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85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 100.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 9024



ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:
wydatki bieżące, z czego: 100.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00

85216 Zasiłki stałe w tym: 99.600,00
wydatki bieżące, z czego: 99.600,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 99.600,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym: 620.600,00
wydatki bieżące, z czego: 620.600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 620.000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 542.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania  w tym: 30.000,00
wydatki bieżące, z czego: 30.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00

85295 Pozostała działalność  w tym: 40.000,00
wydatki bieżące, z czego: 40.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 38.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.472,00
85395 Pozostała działalność  w tym: 30.472,00

wydatki bieżące, z czego: 30.472,00
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wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych – realizacja projektu pt. „modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce II”

30.472,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 376.290,00
85401 Świetlice szkolne w tym: 309.650,00

wydatki bieżące, z czego: 309.650,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 296.150,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202.100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 94.050,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.500,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  w tym: 9.670,00
wydatki bieżące, z czego: 9.670,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 9.670,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.670,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: 15.000,00
wydatki bieżące, z czego: 15.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  
w tym:

40.000,00

wydatki bieżące, z czego: 40.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,00

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1.970,00
wydatki bieżące, z czego: 1.970,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 1.970,00

15

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.970,00
855 Rodzina 10.158.662,00

85501 Świadczenie wychowawcze  w tym: 6.527.590,00
wydatki bieżące , z czego: 6.527.590,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 97.913,00

16

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.913,00
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.429.677,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego  w tym:

3.521.922,00

wydatki bieżące , z czego: 3.521.922,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 269.934,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 264.934,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.251.988,00

85504 Wspieranie rodziny  w tym: 109.150,00
wydatki bieżące , z czego: 109.150,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 109.150,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.850,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 83.300,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.609.100,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 3.077.100,00

wydatki bieżące , z czego: 494.100,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące 494.100,00
wydatki majątkowe , z czego: inwestycje 2.583.000,00
1. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
samorządowych zakładów budżetowych – dla GZUW na 
wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
„rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy 
Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację 
oczyszczalni ścieków w Spytkowicach; budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w m.: S-ce, M-ce, L-wa, B-ce, R-ów i P-eś oraz 
likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach”

2.583.000,00

90002 Gospodarka odpadami w tym: 580.000,00
wydatki bieżące, z czego: 580.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 30.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (z zakresu 
ochrony środowiska)

30.000,00

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
(gospodarowanie odpadami komunalnymi)

19.840,00

wydatki na dotacje na zadania bieżące (gospodarowanie 
odpadami komunalnymi)

530.160,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym: 40.000,00
wydatki bieżące, z czego: 40.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 40.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 10.000,00
wydatki bieżące, z czego: 10.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 10.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  w tym: 362.000,00
wydatki bieżące, z czego: 362.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 362.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – tj. 
zadań pn.:

362.000,00

1. poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji 
(paliwa stałe) - SPR na terenie Gminy Spytkowice

250.000,00
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2. poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji – SPR 
na terenie Gminy Spytkowice

112.000,00
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90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 510.000,00
wydatki bieżące, z czego: 310.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 310.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 310.000,00
wydatki majątkowe, z czego: inwestycje 200.000,00
1. wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Spytkowice

200.000,00

90095 Pozostała działalność w tym: 30.000,00
wydatki bieżące, z czego: 30.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 30.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.190.000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 440.000,00

wydatki bieżące, z czego: 440.000,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące 440.000,00

92116 Biblioteki w tym: 380.000,00
wydatki bieżące, z czego: 380.000,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące 380.000,00

92195 Pozostała działalność  w tym: 370.000,00
wydatki majątkowe, z czego: inwestycje 370.000,00
1. przebudowa pomieszczeń w budynku infrastruktury 
kulturalno-turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Ryczów

90.000,00

18

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych – realizacja projektu pt. „zwiększamy atrakcyjność 
pogranicza”

280.000,00

926 Kultura fizyczna 190.000,00
92695 Pozostała działalność w tym: 190.000,00

wydatki bieżące, z czego: 190.000,00

19

wydatki na dotacje na zadania bieżące 190.000,00
Razem WYDATKI, w tym: 51.137.906,00

wydatki BIEŻACE, z czego: 33.394.269,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 20.010.632,00

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.397.302,00
- związane z realizacją ich statutowych zadań 6.613.330,00

wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.354.850,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.620.765,00

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 350.000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 58.022,00

wydatki MAJĄTKOWE, z czego: 17.743.637,00
inwestycje, z tego: 17.103.637,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 13.474.260,00
- dotacje na inwestycje 2.583.000,00

zakupy inwestycyjne, z tego: 640.000,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 580.000,00

REZERWY BUDŻETU, łącznie: 472.100,00

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 
10.678.560,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych 
w wysokości  10.678.560,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.570.000,00 zł. pochodzących z emisji 
obligacji komunalnych w kwocie 11.570.000,00 zł.
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3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu spłaty długu z zaciągniętych w latach poprzednich 
(2012, 2013, 2014, 2015) kredytów i pożyczki w WFOŚiGW (2016) w wysokości 891.440,00 zł., które zostaną 
sfinansowane z emisji obligacji komunalnych w kwocie 891.440,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji w roku 2018 obligacji komunalnych w wysokości 
11.570.000,00 zł., z której środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

1) planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.678.560,00 zł.;

2) spłaty rozchodów budżetu w kwocie 891.440,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 159.800,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 312.300,00 zł., z czego:

1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 98.300,00 zł.;

2) na wydatki Sołectw, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej wydatków nie może 
być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Spytkowice w łącznej kwocie 214.000,00 zł., 
w tym:

Sołectwo 
Bachowice

Sołectwo 
Lipowa

Sołectwo 
Miejsce

Sołectwo 
Spytkowice

Sołectwo 
Ryczów

Sołectwo 
Półwieś

45.000,00 zł 7.000,00 zł 15.000,00 zł 82.000,00 zł 50.000,00 zł 15.000,00 zł

§ 5. Określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów obejmujące:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację 
zadań ustalonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w specyfikacji jak poniżej

D O CH O D Y
Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowejLp.

Dział Rozdział Paragraf Treść
Kwota [zł]

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

160.000,00

dochody bieżące 160.000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw
160.000,00

1

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych

160.000,00

W Y D A T K I
Lp. Dział Rozdział Treść -  rodzaj wydatku Kwota [zł]

851 Ochrona zdrowia 160.000,00
85153 Zwalczanie narkomanii  w tym: 1.000,00

wydatki bieżące, z czego: 1.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 1.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00

Realizowane zgodnie z postanowieniami gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  w tym: 159.000,00

wydatki bieżące, z czego: 159.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 129.000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące 30.000,00

1

Realizowane zgodnie z postanowieniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych

2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań 
z zakresu ochrony środowiska, w specyfikacji jak poniżej

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 16 – Poz. 9024



D O CH O D Y
Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowejLp.

Dział Rozdział Paragraf Treść
Kwota [zł]

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: 30.000,00
dochody bieżące 30.000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska
30.000,00

1

0690 wpływy z różnych opłat 30.000,00
W Y D A T K I

Lp. Dział Rozdział Treść – rodzaj wydatku Kwota [zł]
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000,00

90002 Gospodarka odpadami w tym: 30.000,00
wydatki bieżące, z czego: 30.000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 30.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – tj. zadań pn.: 30.000,00
1. Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata 2018 - edukacja oraz 
propagowanie działań proekologicznych

2.000,00

1

2. usuwanie azbestu z terenu Gminy 28.000,00

3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w specyfikacji jak poniżej

D O CH O D Y
Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowejLp.

Dział Rozdział Paragraf Treść
Kwota [zł]

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: 550.000,00
dochody bieżące 550.000,00
90002 Gospodarka odpadami 550.000,00

1

0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw

550.000,00

W Y D A T K I
Lp. Dział Rozdział Treść – rodzaj wydatku Kwota [zł]

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 550.000,00
90002 Gospodarka odpadami w tym: 550.000,00

wydatki bieżące, z czego: 550.000,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące 530.160,00

1

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.840,00

4) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w specyfikacji jak poniżej

D O CH O D Y
Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowejLp.

Dział Rozdział Paragraf Treść
Kwota [zł]

750 Administracja publiczna w tym: 72.330,00
dochody bieżące 72.330,00
75011 Urzędy wojewódzkie 72.330,00

1

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami

72.330,00

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

2.000,00

dochody bieżące 2.000,00

2

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa

2.000,00
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2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami

2.000,00

752 Obrona narodowa w tym: 350,00
dochody bieżące 350,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 350,00

3

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami

350,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  w tym: 500,00
dochody bieżące 500,00
75414 Obrona cywilna 500,00

4

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami

500,00

852 Pomoc społeczna w tym: 18.664,00
dochody bieżące 18.664,00
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 
integracji społecznej

18.664,00

5

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami

18.664,00

855 Rodzina w tym: 10.003.578,00
dochody bieżące 10.003.578,00
85501 Świadczenie wychowawcze 6.527.590,00

2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym), związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 
w wychowywaniu dzieci

6.527.590,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

3.475.988,00

6

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami

3.475.988,00

Razem dochody: 10.097.422,00
W Y D A T K I

Lp. Dział Rozdział Treść – rodzaj wydatków Kwota [zł]
750 Administracja publiczna 72.330,00

75011 Urzędy wojewódzkie w tym: 72.330,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na: 72.330,00

1

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.330,00
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751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

2.000,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa w tym:

2.000,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na: 2.000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 420,00

2

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.580,00
752 Obrona narodowa 350,00

75212 Pozostałe wydatki obronne w tym: 350,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na: 350,00

3

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 350,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00

75414 Pozostałe wydatki obronne w tym: 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na: 500,00

4

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00
852 Pomoc społeczna 18.664,00

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 
integracji społecznej w tym:

18.664,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na: 18.664,00

5

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.664,00
855 Rodzina 10.003.578,00

85501 Świadczenie wychowawcze  w tym: 6.527.590,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na: 97.913,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.913,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.429.677,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego w tym:

3.475.988,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na: 244.000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00

6

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.231.988,00
Razem wydatki: 10.097.422,00

Informacja o dochodach z zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa
Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść - wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej 

dochodów
Kwota [zł]

750 Administracja publiczna 204,00
75011 Urzędy wojewódzkie w tym: 204,00

1

0690 wpływy z różnych opłat 204,00
855 Rodzina 44.000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego w tym:

44.000,00

0970 wpływy z różnych dochodów – z tytułu zwrotów 
zaliczek alimentacyjnych

20.000,00

2

0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego

24.000,00

Razem dochody budżetu państwa: 44.204,00

§ 6. 1. Udziela się z budżetu dotacje:
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1) przedmiotową samorządowemu zakładowi budżetowemu – Gminny Zakład Usług Wodnych 
w Spytkowicach do odprowadzenia 81.000 m3 ścieków w ramach zbiorowego odprowadzenia ścieków 
w wysokości 494.100,00 zł. (skalkulowaną wg stawki 6,10 zł. za 1 m3 odprowadzonych ścieków);

2) przedmiotową samorządowemu zakładowi budżetowemu – Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach 
do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w wysokości 530.160,00 zł. (skalkulowaną wg stawki 4,70 zł. za 1 mieszkańca, przy odbiorze od 112.800 
mieszkańców);

3) celową samorządowemu zakładowi budżetowemu – Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na 
finansowanie kosztów realizacji inwestycji wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
„rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę 
i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach; budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.: S-ce, M-
ce, L-wa, B-ce, R-ów i P-eś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach” w wysokości  
2.583.000,00 zł.;

4) podmiotową samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach w wysokości 
440.000,00 zł.;

5) podmiotową samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach w wysokości 
380.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 4.937.850,00 zł. obejmujące planowane kwoty dotacji 
udzielanych w roku 2018 jak w załączniku Nr 1.

§ 7. Przyjmuje się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych jak w załączniku 
Nr 2.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Spytkowice do:

1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek krótkoterminowych odnawialnych na sfinansowanie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie nie może przekroczyć 
limitu w wysokości 3.500.000,00 zł.;

2) emisji w roku 2018 obligacji komunalnych, które będą wykupywane w okresie 2022 – 2030, w kwocie 
określonej limitem z § 3 ust. 4, z której obciążenia w okresie ich wykupu nie mogą przekroczyć wielkości 
długu i kosztów obsługi ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Spytkowice na lata 2018 -
2030 w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu;

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu 2018 czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach 
w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

4) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach kwot 
wydatków – zaplanowanych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostek budżetowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, programy 
finansowane z udziałem środków z budżetu UE, inwestycje i zakupy inwestycyjne – w wyniku, których 
może nastąpić zmniejszenie lub zwiększenie sumy wydatków w rozdziale oraz powstanie nowego rozdziału 
wydatków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 
Przewodniczący Rady

mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/276/17
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Spytkowice
w 2018 roku

Kwota [zł] – dla jednostek:Lp. Dział Rozdział Treść / Rodzaj dotacji z budżetu
Sektora 
finansów 

publicznych

Spoza sektora 
finansów 

publicznych
600 Transport i łączność 6.000,00 -

60014 Drogi publiczne powiatowe 6.000,00 -
1

dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących - dla Powiatu 
Wadowickiego na „dofinansowanie 
utrzymania przeprawy promowej na rzece 
Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 1774K 
Spytkowice – Poręba Żegoty w m. 
Spytkowice”

6.000,00 -

801 Oświata i wychowanie - 280.000,00
80104 Przedszkola - 280.000,00

2

dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla 
niepublicznych przedszkoli działających na 
terenie Gminy Spytkowice przysługująca 
zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie 
oświaty

- 280.000,00

851 Ochrona zdrowia 4.590,00 30.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 30.000,00

dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego – z zakresu 
profilaktyki antyalkoholowej

- 30.000,00

85158 Izby wytrzeźwień 4.590,00 -

3

dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących – Miastu Bielsko 
Biała na dofinansowanie działalności 
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku Białej

4.590,00 -

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.607.260,00 -
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.077.100,00 -

dotacja przedmiotowa z budżetu dla 
samorządowego zakładu budżetowego – 
GZUW dopłata do odprowadzanych ścieków

494.100,00 -

4

dotacje celowe z budżetu na finansowanie 
kosztów realizacji inwestycji samorządowych 
zakładów budżetowych – dla GZUW na 
wykonanie projektu wraz z uzyskaniem 

2.583.000,00 -
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pozwolenia na budowę „rozwiązania 
gospodarki ściekowej na terenie Gminy 
Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę 
i modernizację oczyszczalni ścieków 
w Spytkowicach; budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w m.: S-ce, M-ce, L-wa, B-ce, R-
ów i P-eś oraz likwidację oczyszczalni 
ścieków w Bachowicach”

90002 Gospodarka odpadami 530.160,00 -
dotacja przedmiotowa z budżetu dla 
samorządowego zakładu budżetowego – 
ZUK dopłata do odbieranych odpadów 
komunalnych

530.160,00 -

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 820.000,00 -
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 440.000,00 -

dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury – GOK

440.000,00 -

92116 Biblioteki 380.000,00 -

5

dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury – GBP

380.000,00 -

926 Kultura fizyczna - 190.000,00
92695 Pozostała działalność - 190.000,00

6

dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych – zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej 
uchwale określającej warunki i tryb 
finansowania zadania własnego w zakresie 
rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice 

- 190.000,00

Razem: 4.437.850,00 500.000,00
Ogółem dotacje w tym: 4.937.850,00

dotacje przedmiotowe 1.024.260,00
dotacje podmiotowe 1.100.000,00

dotacje celowe, w nich: 2.813.590,00
- w zakresie wydatków bieżących 230.590,00

- w zakresie wydatków majątkowych 2.583.000,00

 
Przewodniczący Rady

mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/276/17
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

Nazwa zakładu budżetowegoLp. Rodzaj 
przychodu / kosztu

Gminny Zakład Usług 
Wodnych

Zakład Usług 
Komunalnych

1 Przychody z dostaw, robót i usług 2.326.350,00 1.583.000,00
2 Pozostałe przychody 10.000,00 10.000,00
3 Dotacje przedmiotowe 494.100,00 530.160,00
4 Dotacje celowe 2.583.000,00 -
5 Równowartość odpisów amortyzacyjnych 395.700,00 120.000,00

Przychody RAZEM 5.809.150,00 2.243.160,00
6 Stan środków obrotowych na początek roku 200.000,00 150.000,00

Przychody OGÓŁEM 6.009.150,00 2.393.160,00
1 Wynagrodzenia i pochodne 1.440.000,00 1.110.000,00
2 Pozostałe wydatki bieżące 1.180.450,00 1.013.160,00
3 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.733.000,00 -
4 Odpisy amortyzacyjne 395.700,00 120.000,00

Koszty RAZEM 5.749.150,00 2.243.160,00
5 Inne zmniejszenia 40.000,00 -
6 Stan środków obrotowych na koniec roku 220.000,00 150.000,00

Koszty OGÓŁEM 6.009.150,00 2.393.160,00

 
Przewodniczący Rady

mgr inż. Jerzy Piórowski
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