
 

 

UCHWAŁA NR XIII.85.2011 

RADY GMINY PRZYSTAJŃ 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2012 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.  211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 

222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 

157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie  17  532  848,90 zł z tego:  

a) bieżące w kwocie   15  730  770,90 zł  

b) majątkowe w kwocie  1  802  078,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie  17  613  317,90 zł z tego:  

a) bieżące w kwocie   13  943 509,55 zł,  

b) majątkowe w kwocie  3  669  808,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  

3. Ustala się:  

1) plan finansowy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2) plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie 

z załącznikiem Nr 4 A.  

4. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 80  469,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi:  

  

a)  wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80  469,00 zł.  

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2  350  243,00 zł z następujących tytułów:  

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 200  226,00 zł  

b) wolnych środków w kwocie 150  017,00 zł.  

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2  269  774,00 zł, z następujących tytułów:  

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 229  774,00 zł,  

b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 040  000,00 zł. Przychody i rozchody przedstawia załącznik Nr 6.  
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§ 3. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 93  155,00 zł w tym rezerwę celową na wydatki bieżące 

w kwocie 28  000,00 zł o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).  

§ 4. Na obsługę długu publicznego planuje się w wydatkach kwotę 452  000,00 zł.  

§ 5. Ustala się dotację podmiotową dla Samorządowych Instytucji Kultury w kwocie 347 000,00 zł oraz 

dotację celową w kwocie 5  000,00 zł dla stowarzyszenia zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale 

na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 9.  

§ 7. Ustala się wykaz wydatków remontowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.  

§ 8. Ustala się:  

1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 90 000,00 zł.  

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na kwotę 87 500,00 zł.  

3) Ustala się wydatki w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 9. Ustala się dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w łącznej kwocie 8  300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4B.  

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:  

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 200  226,00 

zł  

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 80  469,00 zł  

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2 269  774,00 zł.  

§ 11. Upoważnia się Wójta do :  

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie 

wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.  

2. Dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.  

3. Lokowania w trakcie roku czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości 2 200  226,00 zł.  

5. Zaciągania przejściowego kredytu krótkoterminowego.  

6. Zaciągania planowanego kredytu długoterminowego.  

7. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.  

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.  
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.   

 

Przewodnicząca Rady 

Gminy  

 

 

mgr Henryka Kapuścik 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.85.2011   

Rady Gminy Przystajń   

z dnia 28 grudnia 2011 r.  

 

Plan dochodów budżetu Gminy PRZYSTAJŃ na 2012 rok  

  

 

Dział  

 

rozdział  

 

§  

 

Treść  

 

Plan ogółem  

 

Dochody bieżące  

010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  2 000,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

 01095   Pozostała działalność  2 000,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  0750  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze  

2 000,00  

400    WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ 

I WODĘ  

372 850,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

 40002   Dostarczanie wody  372 850,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  0830  Wpływy z usług  372 850,00  

700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA  33 167,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami  33 167,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  0470  Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  2 067,00  

  0490  Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw  

12 600,00  

  0750  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze  

18 000,00  

  0920  Pozostałe odsetki  500,00  

710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  700,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

 71035   Cmentarze  700,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  2020  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej  

700,00  

750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA  38 644,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

 75011   Urzędy wojewódzkie  38 644,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00  

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego — 4 — Poz. 1007



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

  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

38 644,00  

751    URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  

1 036,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

 75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  1 036,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

1 036,00  

756    DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  

5 045 833,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

 75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  10 000,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  0350  Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej  10 000,00  

 75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  

440 242,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  0310  Podatek od nieruchomości  386 965,00  

  0320  Podatek rolny  2 513,00  

  0330  Podatek leśny  30 464,00  

  0340  Podatek od środków transportowych  19 800,00  

  0500  Podatek od czynności cywilnoprawnych  500,00  

 75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 

od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  

1 232 046,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  0310  Podatek od nieruchomości  598 325,00  

  0320  Podatek rolny  160 302,00  

  0330  Podatek leśny  17 660,00  

  0340  Podatek od środków transportowych  339 259,00  

  0360  Podatek od spadków i darowizn  20 000,00  

  0430  Wpływy z opłaty targowej  1 500,00  

  0500  Podatek od czynności cywilnoprawnych  90 000,00  

  0910  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  5 000,00  

 75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw  

110 100,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  0410  Wpływy z opłaty skarbowej  18 000,00  

  0480  Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  90 000,00  

  0490  Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw  

2 100,00  

 75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  3 253 445,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  0010  Podatek dochodowy od osób fizycznych  3 249 445,00  

  0020  Podatek dochodowy od osób prawnych  4 000,00  

758    RÓŻNE ROZLICZENIA  7 617 138,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  
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 75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  5 085 711,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa  5 085 711,00  

 75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  2 531 427,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa  2 531 427,00  

801    OŚWIATA I WYCHOWANIE  685 637,90  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

408 337,80  

 80101   Szkoły podstawowe  27 350,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  0750  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze  

16 350,00  

  0830  Wpływy z usług  11 000,00  

 80104   Przedszkola  9 150,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  0830  Wpływy z usług  9 150,00  

 80148   Stołówki szkolne i przedszkolne  240 800,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  0830  Wpływy z usług  240 800,00  

 80195   Pozostała działalność  408 337,90  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

408 337,90  

  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  

347 087,22  

  2009  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich  

61 250,68  

852    POMOC SPOŁECZNA  1 919 765,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

 85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

1 700 800,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

1 700 800,00  

 85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej  

5 780,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

3 044,00  

  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

2 736,00  

 85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  24 572,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

24 572,00  

 85216   Zasiłki stałe  30 400,00  

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Poz. 1007— 6 —Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego



   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

30 400,00  

 85219   Ośrodki pomocy społecznej  120 021,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

120 021,00  

 85295   Pozostała działalność  38 192,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)  

38 192,00  

900    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  14 000,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

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

środowiska  

14 000,00  

  0690  Wpływy z różnych opłat  14 000,00  

Dochody majątkowe  

010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  1 428 095,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

1 428 095,00  

 01041   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  1 428 095,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

1 428 095,00  

  6207  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich  

1 428 095,00  

700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA  50 000,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami  0,00  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

0,00  

  0870  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  50 000,00  

750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA  140 211,00  

 75095   Pozostała działalność  140 211,00  

  6297  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  

140 211,00  

900    POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  183 772,00  

  6297  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  

183 772,00  

 

OGÓŁEM DOCHODY, w tym:  17 532 

848,90  

Dochody bieżące:  15 730 

700,90  

   w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

408 337,80  

Dochody majątkowe:  1 802 078,00  

17 532 848,90  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.85.2011 

Rady Gminy Przystajń 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.85.2011   

Rady Gminy Przystajń   

z dnia 28 grudnia 2011 r.  

 

  

 

Limity wydatków na projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych  

 

Jednostka odpowiedzialna 

za realizację lub 

koordynację wykonania 

projektu  

Urząd Gminy Przystajń  

 

Lp.  Dział/ 

Rozdzi

ał  

Nazwa 

projektu  

Cel projektu  Lata 

realizacji  

Zakładana 

wartość 

projektu  

Łączne 

nakłady 

finansowe 

w latach  

2011-2014  

 

Źródła 

finansowania  

2012  2013  2014  

1  801          

80195  

 

POKL "Mała 

nowoczesna 

szkoła"  

 

Zajęcia 

dodatkowe 

w szkołach  

 

2011-

2012  

 

477542,98  

 

477542,98  

 

Ogółem  223996,20    

Środki UE  223996,20    

Środki jst     

Inne środki     

2  801          

80195  

 

POKL 

"Droga do 

przyszłości 

szkół 

w Przystajni"  

Zajęcia 

dodatkowe 

w szkołach  

 

2011-

2012  

 

409856,58  

 

409856,58  

 

Ogółem  184 341,70    

Środki UE  184 341,70    

Środki jst     

Inne środki     

3  010          

01041  

 

PROW 

"Budowa 

kanalizacji 

sanitarnej 

w Przystajni 

ul. Kolejowa 

i Kuźnica 

Stara”  

Ochrona 

środowiska  

 

2011-

2012  

 

5154144,47

  

 

5154144,47

  

 

Ogółem  3 080 658,68    

Środki UE  1 817 474,00    

Środki jst  1 263 184,68    

Inne środki     

4  010          

01095  

 

PROW 

"Budowa 

boisk 

sportowych 

w Borze 

Zajacińskim"  

Poprawa 

jakości życia 

oraz 

integracja 

społeczności 

lokalnej  

 

2010-

2012  

 

81661,31  

 

81661,31  

 

Ogółem  81 661,31    

Środki UE  60 171,00    

Środki jst  21 490,31    

Inne środki     

5  900          

90095  

 

PROW 

"Modernizacj

a remizo-

świetlicy 

w Kamińsku"

  

Poprawa 

oferty 

kulturalnej, 

sportowo-

rekreacyjnej  

 

2012  

 

112654,36  

 

112654,36  

 

Ogółem  112 654,36    

Środki UE  57 900,00    

Środki jst  54 754,36    

Inne środki     

6  600          

60095  

 

EFRR 

"Budowa 

infrastruktury 

informatyczn

ej dla 

Subregionu 

Północnego  

E- region 

częstochowsk

i"  

Stworzenie 

warunków do 

rozwoju 

społeczeństw

a 

informacyjne

go 

w regionie  

2012-

2014  

 

61876,00  

 

61876,00  

 

Ogółem  14 834,00  25 375,00  21 667,00  

Środki UE     

Środki jst  14 834,00  25 375,00  21 667,00  

Inne środki     

 3 289 808,35    
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII.85.2011   

Rady Gminy Przystajń   

z dnia 28 grudnia 2011 r.  

 

  

Plan finansowy dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  

 

Dział  Rozdział  Paragraf   Po zmianie  

750    Administracja publiczna  38 644,00  

 75011   Urzędy wojewódzkie  38 644,00  

  2010  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

38 644,00  

751    

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

1 036,00  

 75101   
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa  
1 036,00  

  2010  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

1 036,00  

852    Pomoc społeczna  1 703 844,00  

 85212   

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego  

1 700 800,00  

  2010  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

1 700 800,00  

 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.  

3 044,00  

  2010  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

3 044,00  

Razem:  1 743 524,00  
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Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XIII.85.2011   

Rady Gminy Przystajń   

z dnia 28 grudnia 2011 r.  

 

  

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

Dział  Rozdział  Paragraf   Po zmianie  

750    Administracja publiczna  38 644,00  

 75011   Urzędy wojewódzkie  38 644,00  

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  25 800,00  

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  2 200,00  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  3 400,00  

  4120  Składki na Fundusz Pracy  600,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  3 344,00  

  4370  
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej 

sieci telefonicznej  
300,00  

  4410  Podróże służbowe krajowe  1 200,00  

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1 800,00  

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

sądownictwa  
1 036,00  

 75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  1 036,00  

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  882,00  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  133,00  

  4120  Składki na Fundusz Pracy  21,00  

852    Pomoc społeczna  1 703 844,00  

 85212   
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
1 700 800,00  

  3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  300,00  

  3110  Świadczenia społeczne  1 637 000,00  

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  26 465,00  

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  5 000,00  

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  17 788,00  

  4120  Składki na Fundusz Pracy  771,00  

  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  5 000,00  

  4270  Zakup usług remontowych  500,00  

  4300  Zakup usług pozostałych  3 000,00  

  4370  
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej 

sieci telefonicznej  
600,00  

  4410  Podróże służbowe krajowe  600,00  

  4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  2 300,00  

  4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  1 476,00  

 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  

3 044,00  

  4130  Składki na ubezpieczenie zdrowotne  3 044,00  

 

Razem:  1 743 524,00  
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Załącznik Nr 4B do Uchwały Nr XIII.85.2011   

Rady Gminy Przystajń   

z dnia 28 grudnia 2011 r.  

 

PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI 

ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

1. Dochody uzyskane za wydane dowody osobiste oraz z udzielonych informacji w zakresie ewidencji 

ludności  

  

 

DZIAŁ 750  

 

 

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA  

 

300,00 zł  

 

Rozdział 75011  

 

 

Urzędy wojewódzkie  

 

300,00 zł  

 

Paragraf  0690  

 

Wpływy z różnych opłat  

 

300,00 zł  

 

2. Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej  

  

 

DZIAŁ 852  

 

POMOC SPOŁECZNA  

 

8 000,00 zł  

 

 

Rozdział 85212  

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu Alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

 

 

8 000,00 zł  

 

Paragraf  0690  

 

 

Wpływy z różnych opłat  

 

8 000,00 zł  

  

OGÓŁEM  8 300,00 zł  
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII.85.2011   

Rady Gminy Przystajń   

z dnia 28 grudnia 2011 r.  

 

  

Wykaz wydatków remontowych na 2012 rok  

Lp.  Dział  Rozdz.  §**  Nazwa zadania  

Łączne 

koszty 

finansowe  

Planowane wydatki  

rok 

budżetow

y 2011 

(8+9+)  

z tego źródła finansowania  

dochod

y 

własne 

jst  

kredyty 

i pożyczki  
inne źródła  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1.  400  4002   

Remont ujęcia wody 

, remont hydrantów 

w Przystajni  

48000  48000  48000    

2.  750  75023   

Ocieplenie budynku 

i remont dachu  

Urzędu  Gminy  

69000  69000  69000    

3.  801  80104   

Ocieplenie budynku 

przedszkola 

w Przystajni – 

oddział w Podłężu  

8000  8000  8000    

4.  801  80104   

wymiana drzwi 

wejściowych 

w budynku 

przedszkola 

w Przystajni – 

oddział w Górkach  

1200  1200  1200    

5.  801  80104   

budowa szamba 

w Przedszkolu 

Kuźnica Stara - 

oddział 

w Kostrzynie  

6000  6000  6000    

 

Ogółem  132200  132200  132200  0   
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII.85.2011   

Rady Gminy Przystajń   

z dnia 28 grudnia 2011 r.  

 

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Przystajń w 2012 roku   

  

 

§  

 

Treść  

 

Plan na 2012 rok  

 

1  2  3  

 PRZYCHODY OGÓŁEM  

 

2 350 243  

952  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  

 

2  200 226  

950  Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  150 017  

 

 ROZCHODY OGÓŁEM  

 

 

 

992  

 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  

 

2  269 774  
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII.85.2011   

Rady Gminy Przystajń   

z dnia 28 grudnia 2011 r.  

 

  

 

Dotacje podmiotowe w 2012 r.  

 

w złotych  

Lp.  Dział  Rozdział  §  Nazwa instytucji  Kwota dotacji  

1  2  3  4  5  6  

1.  921  92109  2480  

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni  

 

230 500  

 

2.  

 

 

921  

 

 

92116  

 

 

2480  

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni  

 

 

116 500  

 

Ogółem  347 000  

  

 

Dotacje celowe w 2012 r.  

 

w złotych  

Lp.  Dział  Rozdział  §  Nazwa instytucji  Kwota dotacji  

1  2  3  4  5  6  

    

 

Pozostała działalność  

 

 

 

1.  

 

 

851  

 

 

85154  

 

 

2820  

 

 

Dotacja celowa do stowarzyszeń  

 

 

5 000  

 

Ogółem  5 000  

 

— 23 —Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Poz. 1007



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII.85.2011   

Rady Gminy Przystajń   

z dnia 28 grudnia 2011 r.  

 

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

  

Dochody  Wydatki  

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  

Dział  Rozdz.  Plan  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

Dział  Rozdz.  Plan  

§ 0480  756  75618  90000   851  85154  87500  

 § 2820    30000  

§ 4170    6000  

§ 4210    31700  

§ 4300    15000  

§ 4350    800  

§ 4410    1000  

§ 4110    500  

§ 4120    200  

§ 4430    300  

§ 4700    2000  

Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii  

Dział  Rozdz.  Plan  

 851  85153  2500  

§ 4210    1500  

§ 4300    1000  

OGÓŁEM   90000  
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII.85.2011   

Rady Gminy Przystajń   

z dnia 28 grudnia 2011 r.  

 

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012  

  

  

Dział  Rozdz.  Nazwa sołectwa  Nazwa zadania, przedsięwzięcia  
Kwota 

(zł)  

010  01008  Kostrzyna  Wyczyszczenie rowu przeciwpowodziowego  5.980  

010  01008  
Przystajń  

Wykonanie konserwacji rowu odwodniającego położonego w Przystajni (nr ew. 1129/2) 

od posesji ul. Częstochowska 97 w kierunku centrum Przystajni  

10.000  

010  01095  Wrzosy  Dofinansowanie budowy boiska w Borze Zajacińskim  1.911  

600  60095  Antonów  Naprawa dróg gminnych (publicznych i dojazdowych do pól)  9.143  

600  60095  Bór Zajaciński  Udrożnienie rowu położonego w ciągu drogi gminnej 678036S w Borze Zajacińskim  12.151  

600  60095  Dąbrowa  Remont drogi w Dąbrowie Dolnej  7.130  

600  60095  Kamińsko  Utwardzenie drogi gminnej w Kamińsku nr 678045S kruszywem  9.001  

600  60095  Kuźnica Nowa  Naprawa dróg gminnych (publicznych i dojazdowych do pól)  7.035  

 

600  60095  Kuźnica Stara  Zagospodarowanie placu wokół budynku remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej  15.112  

600  60095  Siekierowizna  Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna kruszywem od posesji nr 28 

do 32  

7.461  

754  75495  Brzeziny  Dofinansowanie budowy kominka do ogrzewania remizy OSP Wrzosy- Brzeziny  9.500  

754  75495  Górki  Docieplenie budynku remizy OSP Górki- Stany  9.854  

754  75495  Ługi - Radły  Malowanie korytarza i sufitów OSP Ługi- Radły  6.530  

754  75495  Ługi-Radły  Remont pomieszczeń kuchennych w OSP Ługi - Radły  7.872  

754  75495  Podłęże 

Szlacheckie  

Rozbudowa garażu do OSP w Podłężu Szlacheckim (etap II)  10.736  

754  

 

75495  
Stany  

Docieplenie budynku remizy OSP Górki- Stany  9.546  

754  75495  
Wilcza Góra  

Zamontowanie i postawienie pieca kominkowego przez zduna do ogrzewania Sali OSP 

Wilcza Góra  

6.000  

754  75495  Wilcza Góra  Malowanie Sali w strażnicy OSP Wilcza Góra  1.000  

754  75495  Wrzosy  Dofinansowanie budowy kominka do ogrzewania remizy OSP Wrzosy- Brzeziny  6.000  

801  80195  Kostrzyna  Utwardzenie placu przed budynkiem przedszkola  2.100  

801  80195  Podłęże 

Szlacheckie  

Zakup do przedszkola dwóch dywaników, półki na buty i zabawek  2.000  

900  90095  Brzeziny  Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeziny od posesji nr 73 do posesji 

nr 70  

2.675  

900  90095  Mrówczak  Wykonanie oświetlenia drogi gminnej o numerze 678005S w miejscowości Mrówczak 

(etap II)  

8.883  

900  90095  Podłęże 

Szlacheckie  

Remont wiaty przystankowej (zakup pustaków, wylewanie posadzki, tynkowanie, 

malowanie)  

1.500  

921  92109  Kostrzyna  Ogrodzenie boiska ogólnodostępnego- zakup materiałów (słupki i siatka)  4.000  

921  92109  
Przystajń  

Wykonanie boiska do piłki plażowej  10.000  

 

 

183.120  
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