
 

 

Uchwała Budżetowa na rok 2013  

Gminy Nędza  

Nr XXXI-247-2012  

 

z dnia 17 grudnia 2012 r.  

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 

217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2011r. 

Nr 197 poz.1172),  

Rada Gminy uchwala , co następuje :  

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 16 951 011,23 zł, w tym:  

1) dochody bieżące w kwocie 16 811 011,23 zł         

2) dochody majątkowe w kwocie 140 000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1.  

2. W planie dochodów budżetu gminy wyodrębnia się dochody:  

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a;  

2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 b;  

3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1c.  

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 17 308 047,49 zł, w tym:  

1) wydatki bieżące w kwocie 16 525 047,49 zł         

2) wydatki majątkowe w kwocie 783 000,00 zł  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

2. W planie wydatków budżetu gminy wyodrębnia się wydatki:  

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a;  

2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 b;  

3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 stycznia 2013 r.

Poz. 603



§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 357 036,26 zł  

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 357 036,26zł są przychody budżetu gminy na 2013 r. 

w wysokości 357 036,26 zł , pochodzące z :  

- kredytów w wysokości 320 000,00 zł;    

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 37 036,26 zł.        

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 677 859,26 zł zgodnie 

z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 320 823,00 zł zgodnie 

z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 6. Określa się limit zobowiązań:  

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 

kwoty 300 000,00 zł;  

- z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 320 000,00 zł.  

§ 7. 1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 92 570,58 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące:  

- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w kwocie 91 570,58 zł;  

- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2 000,00 

zł.  

2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych w kwocie 983,00zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 983,00 

zł .  

3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska w kwocie 10 000,00 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań 

związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł.  

4. W planie dochodów budżetu określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w kwocie 363 528,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 

363 528,00 zł.  

§ 8. W planie wydatków bieżących ujmuje się kwotę 102 287,24 zł oraz w planie wydatków majątkowych 

ujmuje się kwotę 25 500,00 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.  

§ 9. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 

1 do niniejszej uchwały.  

§ 10. Ustala się Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz wydatków nimi 

finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:  

- zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty                  

300 000,00 zł;  

- zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 320 000,00 zł.  

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:  

- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków 

między działami;  

- przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania 

przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków.  
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§ 13. Tworzy się rezerwę:  

- ogólną w wysokości         84 700,00  

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  36 000,00  

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych 

banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 15. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym samym roku budżetowym.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

Gerard Przybyła 
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Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXI-247-2012  

Rady Gminy Nędza   

z dnia 17 grudnia 2012 r.  

 

 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU  

NA 2013 ROK  

  

Dział  nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła 

dochodów  
plan dochodów 

ogółem  

w tym:     

dochody bieżące  

w tym:  

dochody         

majątkowe  

w tym:  

  

w szczególności z tytułu 

dotacji i środków na 

finansowanie wydatków 

na realizację zadań 

finansowanych 

z udziałem środków, 

o których mowa w art. 

5 ust.1 pkt 2i 3  

w szczególności z tytułu 

dotacji i środków na 

finansowanie wydatków 

na realizację zadań 

finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2i 3  

020  LEŚNICTWO  2 481,00  2 481,00     

 - Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich  2 481,00  2 481,00     

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  535,00  535,00     

 - 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 - 

najem powierzchni reklamowej  

535,00  535,00     

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA  587 634,00  447 634,00   140 000,00   

 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 

i użytkowanie wieczyste nieruchomości  
1 896,00  1 896,00     

 - Dochody z dzierżawy gruntów  294 905,00  294 905,00     

 - 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 - 
czynsz z najmu lokali mieszkalnych  

95 436,00  95 436,00     

 - 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 - 
czynsz z najmu lokali użytkowych  

37 980,00  37 980,00     

 - Wpływy z usług - składniki mediów z najmu 

lokali mieszkalnych  
12 107,00  12 107,00     

 - Wpływy z usług - składniki mediów z najmu 

lokali użytkowych  
4 310,00  4 310,00     

 - Dochody z tytułu odsetek  1 000,00  1 000,00     

 - Dochody z tytułu sprzedaży działek  140 000,00    140 000,00   

710  DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA  2 000,00  2 000,00     

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania  bieżące realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej, w tym:  

2 000,00  2 000,00     

 - cmentarze  2 000,00  2 000,00     

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  73 764,00  73 764,00     
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 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu 

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

w tym:  

45 249,00  45 249,00     

 - urzędy wojewódzkie  45 249,00  45 249,00     

 - Dochody związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji  rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami - 5% wpływów 
w tytułu opłat za udostępnianie danych  

15,00  15,00     

 - Odsetki z tytułu środków zgromadzonych  na 

rachunkach bankowych  jednostki Urząd 
Gminy  

28 500,00  28 500,00     

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA  

3 000,00  3 000,00     

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

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 
w tym:  

3 000,00  3 000,00     

 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 

wyborców  
3 000,00  3 000,00     

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
1 200,00  1 200,00     

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

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, w tym:  

1 200,00  1 200,00     

 - obrona cywilna  1 200,00  1 200,00     

756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 

OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 

POBOREM  

5 983 106,58  5 983 106,58     

 - Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, w tym:  
4 000,00  4 000,00     

 -  podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej  

4 000,00  4 000,00     

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

podatków i opłat  lokalnych od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych, w tym:  

886 630,00  886 630,00     

 -  podatek od nieruchomości  808 352,00  808 352,00     

 -  podatek rolny  31 576,00  31 576,00     

 -  podatek leśny  38 852,00  38 852,00     

 - podatek od środków transportowych  1 850,00  1 850,00     

 - podatek od czynności cywilnoprawnych  2 000,00  2 000,00     

 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat  
4 000,00  4 000,00     

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

czynności cywilnoprawnych oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:  

1 784 661,00  1 784 661,00     

 - podatek od nieruchomości  1 013 796,00  1 013 796,00     

 - podatek rolny  228 990,00  228 990,00     

 - podatek leśny  2 870,00  2 870,00     

 - podatek od środków transportowych  56 277,00  56 277,00     

 - podatek od spadków i darowizn  15 000,00  15 000,00     

 - opłata od posiadania psów  8 200,00  8 200,00     

 - wpływy z opłaty targowej  10 000,00  10 000,00     
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 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw  

363 528,00  363 528,00     

 - podatek od czynności cywilnoprawnych  80 000,00  80 000,00     

 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat  
6 000,00  6 000,00     

 - Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody  jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw, w tym:  

185 454,58  185 454,58     

 - wpływy z opłaty skarbowej  20 000,00  20 000,00     

 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  71 901,00  71 901,00     

 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych  
92 570,58  92 570,58     

 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw  

983,00  983,00     

 - Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa, w tym:  
3 122 361,00  3 122 361,00     

 - podatek dochodowy od osób fizycznych  3 112 361,00  3 112 361,00     

 - podatek dochodowy od osób prawnych  10 000,00  10 000,00     

758  RÓŻNE ROZLICZENIA  8 480 837,00  8 480 837,00     

 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:  8 480 837,00  8 480 837,00     

 - część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego  

5 963 917,00  
5 963 917,00  

   

 -  część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin, z tego:  
2 516 920,00  2 516 920,00     

 - kwota podstawowa  2 516 920,00  2 516 920,00     

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  88 300,00  88 300,00     

 - Dochody z dzierżawy autobusu  5 000,00  5 000,00     

 - Wpływy z opłat za świadczenia 

w przedszkolach  
76 300,00  76 300,00     

 - Wpływy do budżetu pozostałości środków 

finansowych gromadzonych na wydzielonym 

rachunku jednostki budżetowej  

7 000,00  7 000,00     

852  POMOC SPOŁECZNA  1 718 153,65  1 718 153,65  95 576,65    

 - Odsetki od dotacji oraz płatności: 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

500,00  500,00     

 - Pozostałe odsetki  300,00  300,00     

 - Wpływy z różnych dochodów  2 000,00  2 000,00     

 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 
w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych 

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości  

3 000,00  3 000,00     

 - Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, 

lub płatnosci w ramach budżetu środków 

europejskich  

95 576,65  95 576,65  95 576,65    

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

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 
w tym:  

1 316 703,00  1 316 703,00     

 - świadczenia rodzinne, świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego  

1 313 843,00  1 313 843,00     
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 - 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  

2 860,00  2 860,00     

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin), w tym:  

295 794,00  295 794,00     

 - 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  

7 172,00  7 172,00     

 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
82 946,00  82 946,00     

 - zasiłki stałe  73 509,00  73 509,00     

 - ośrodki pomocy społecznej  89 626,00  89 626,00     

 - pozostała działalność  42 541,00  42 541,00     

 -Dochody związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji  rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami - wpływy 
uzyskanych należności z tytułu świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego  

4 280,00  4 280,00     

900  GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA  
10 000,00  10 000,00     

 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska, tym:  

10 000,00  10 000,00     

 - wpływy z różnych opłat  10 000,00  10 000,00     

 RAZEM  16 951 011,23  16 811 011,23  95 576,65  140 000,00   
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Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XXXI-247-2012  

Rady Gminy Nędza   

z dnia 17 grudnia 2012 r.  

 

 

DOCHODY  

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  

na 2013 rok  

I. DOCHODY na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok  

  

Dział  nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła 

dochodów  
plan dochodów 

ogółem  

w tym:     

dochody bieżące  

w tym:  

dochody         

majątkowe  

w tym:  

  

w szczególności 

z tytułu dotacji 

i środków na 

finansowanie 

wydatków na 

realizację zadań 

finansowanych 

z udziałem 

środków, 

o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 

2i 3  

w szczególności z tytułu dotacji 

i środków na finansowanie wydatków 

na realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2i 3  

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  45 249,00  45 249,00     

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami, w tym:  

45 249,00  45 249,00     

 - urzędy wojewódzkie  45 249,00  45 249,00     

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA  

3 000,00  3 000,00     

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami, w tym:  

3 000,00  3 000,00     

 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 
wyborców  

3 000,00  3 000,00     

852  POMOC SPOŁECZNA  1 316 703,00  1 316 703,00     

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami, w tym:  

1 316 703,00  1 316 703,00     

 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego  

1 313 843,00  1 313 843,00     

 - 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  

2 860,00  2 860,00     

 RAZEM  1 364 952,00  1 364 952,00     
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II. Plan dochodów na 2013 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej  

  

Dział  nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów  plan dochodów ogółem  

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  300,00  

 wpływy z różnych opłat - za  udostępnianie  danych  300,00  

852  POMOC SPOŁECZNA  21 400,00  

 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  21 400,00  

 RAZEM  21 700,00  
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Tabela Nr 1b do Uchwały Nr XXXI-247-2012  

Rady Gminy Nędza   

z dnia 17 grudnia 2012 r.  

 

 

DOCHODY  

związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  

na 2013 rok  

  

Dział  nazwa działu klasyfikacji budżetowej / 

nazwa źródła dochodów  

plan 

dochodów 

ogółem  

w tym:     

dochody bieżące  

w tym:  

dochody         

majątkowe  

w tym:  

  

w szczególności z tytułu 

dotacji i środków na 

finansowanie wydatków 

na realizację zadań 

finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2i 3  

w szczególności z tytułu dotacji 

i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 

3  

710  DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA  2 000,00  2 000,00     

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania  bieżące 
realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji 

rządowej, w tym:  

2 000,00  2 000,00     

 - cmentarze  2 000,00  2 000,00     

 RAZEM  2 000,00  2 000,00     
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Tabela Nr 1c do Uchwały Nr XXXI-247-2012  

Rady Gminy Nędza   

z dnia 17 grudnia 2012 r.  

 

 

DOCHODY  

związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 2013 rok  

  

Dział  nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa 

źródła dochodów  

plan 

dochodów 

ogółem  

w tym:     

dochody bieżące  

w tym:  

dochody         

majątkowe  

w tym:  

  

w szczególności z tytułu 

dotacji i środków na 

finansowanie wydatków 

na realizację zadań 

finansowanych 

z udziałem środków, 

o których mowa w art. 

5 ust.1 pkt 2i 3  

w szczególności z tytułu dotacji 

i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 

5 ust.1 pkt 2i 3  

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
1 200,00  1 200,00     

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

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, w tym:  

1 200,00  1 200,00     

 - obrona cywilna  1 200,00  1 200,00     

 RAZEM  1 200,00  1 200,00     
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Tabela Nr 2b do Uchwały Nr XXXI-247-2012  

Rady Gminy Nędza   

z dnia 17 grudnia 2012 r.  

 

 

WYDATKI  

związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  

na 2013 rok  

  

Dział           

Rozdz.  
nazwa działu i rozdziału 

klasyfikacji budżetowej  
plan 

wydatków 

ogółem  

w tym:               

wydatki 

bieżace  

 w szczególności:  

wydatki 

majątkowe  

w tym:     

wydatki 
jednostek 

budżetowych  

w tym na:  

dotacje na 
zadania 

bieżące  

świadczenia na 
rzecz osób 

fizycznych  

wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , 
w części związanej z realizacją 

zadań jednostki samorządu 

terytorialnego  

wypłaty z tytułu poręczeń 

i gwarancji udzielonych przez 

jednostce samorzadu 
terytorialnego, przypadające do 

spłaty w danym roku 

budzetowym  

obsługa długu 

jednostki 
samorządu 

terytorialnego  

inwestycje 
i zakupy 

inwestycyjne  

w tym:  
zakup 

i objęcie 
akcji 

i udziałów  

wniesienie 

wkładów do 
spólek prawa 

handlowego  
wynagrodzenia 

i skladki od nich 

naliczane  

wydatki 
zwiazane 

z realizacją ich 

statutowych 

zadań  

na programy finansowane 
z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, 

w części związanej z realizacją 

zadań jednostki samorzadu  

terytorialnego  
710  DZIAŁALNOŚĆ 

USŁUGOWA  
2 000,00  2 000,00  2 000,00   2 000,00            

71035  Cmentarze  2 000,00  2 000,00  2 000,00   2 000,00            

 RAZEM  
2 000,00  2 000,00  2 000,00   2 000,00            
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Tabela Nr 2c do Uchwały Nr XXXI-247-2012  

Rady Gminy Nędza   

z dnia 17 grudnia 2012 r.  

 

WYDATKI  

związane z realizacją zadań realizowanych  

w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2013 rok  

  

Dział           

Rozdz.  
nazwa działu i rozdziału 

klasyfikacji budżetowej  
plan 

wydatków 

ogółem  

w tym:               

wydatki 

bieżace  

 w szczególności:  

wydatki 

majątkowe  

w tym:     

wydatki 

jednostek 

budżetowych  

w tym na:  

dotacje na 

zadania 

bieżące  

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych  

wydatki na programy 

finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 

5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części 

związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu 

terytorialnego  

wypłaty z tytułu poręczeń 

i gwarancji udzielonych 

przez jednostce samorzadu 

terytorialnego, przypadające 

do spłaty w danym roku 
budzetowym  

obsługa długu 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego  

inwestycje 

i zakupy 

inwestycyjne  

w tym:  
zakup 

i objęcie 

akcji 

i udziałów  

wniesienie 

wkładów do 

spólek prawa 

handlowego  
wynagrodzenia 

i skladki od nich 
naliczane  

wydatki 

zwiazane 

z realizacją ich 
statutowych 

zadań  

na programy finansowane 

z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, 
w części związanej z realizacją 

zadań jednostki samorzadu  

terytorialnego  
754  BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻARO-WA  

1 200,00  1 200,00  1 200,00   1 200,00            

75414  Obrona cywilna  1 200,00  1 200,00  1 200,00   1 200,00            

 RAZEM  
1 200,00  1 200,00  1 200,00   1 200,00            
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Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXI-247-2012  

Rady Gminy Nędza   

z dnia 17 grudnia 2012 r.  

 

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY  BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK  

  

Lp.  Paragraf  Nazwa  Plan  

1  2  3  4  

1.   Przychody budżetu  677 859,26  

 § 952  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:  320 000,00  

  1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym  320 000,00  

  - w tym na pokrycie deficytu  320 000,00  

    

 § 957  Nadwyżki z lat ubiegłych  357 859,26  

  - w tym na pokrycie deficytu  37 036,26  

    

2.   Rozchody budżetu  320 823,00  

 § 992  Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:  320 823,00  

  1.   Spłata otrzymnanych krajowych pożyczek  231 223,00  

  
2.   Spłata otrzymanych krajowych kredytów  89 600,00  
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI-247-2012  

Rady Gminy Nędza   

z dnia 17 grudnia 2012 r.  

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  

  

Dział           

Rozdz.  
nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej  

plan 

wydatków 

ogółem  

w tym:    

dotacje 

przedmiotowe  
dotacje 

podmiotowe  
dotacje 

celowe  

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  5 211,32   5 211,32   

01030  Izby rolnicze  5 211,32   5 211,32   

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  57 500,00    57 500,00  

60013  Drogi publiczne wojewódzkie  57 500,00    57 500,00  

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  2 543,00    2 543,00  

75011  Urzędy wojewódzkie  2 543,00    2 543,00  

851  OCHRONA ZDROWIA  54 000,00    54 000,00  

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  54 000,00    54 000,00  

852  POMOC SPOŁECZNA  5 000,00   5 000,00   

85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego  

5 000,00   5 000,00   

921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO  
296 191,13   296 191,13   

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  142 141,13   142 141,13   

92116  Biblioteki  154 050,00   154 050,00   

 RAZEM  420 445,45  0,00  306 402,45  114 043,00  

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  

  

Dział           

Rozdz.  
nazwa działu i rozdziału klasyfikacji 

budżetowej  
plan wydatków 

ogółem  

w tym:    

dotacje 

przedmiotowe  
dotacje 

podmiotowe  
dotacje 

celowe  

851  OCHRONA ZDROWIA  101 900,00    101 900,00  

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  17 000,00    17 000,00  

85195  Pozostała działalność  84 900,00    84 900,00  

921  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO  
15 350,00    15 350,00  

92195  Pozostała działalność  15 350,00    15 350,00  

926  KULTURA FIZYCZNA  78 300,00    78 300,00  

92695  Pozostała działalność  
78 300,00    78 300,00  

 RAZEM  195 550,00  0,00  0,00  195 550,00  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI-247-2012  

Rady Gminy Nędza   

z dnia 17 grudnia 2012 r.  

 

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW 

Z NICH FINANSOWANYCH NA ROK 2013  

  

Wyszczególnienie jednostki 

budżetowej  
Dział           

Rozdz.  
Nazwa /działu, 

rozdz./  

stan środków 

pieniężnych na 

poczatek roku  
DOCHODY  WYDATKI  

stan środków 

pieniężnych na koniec 

roku  

1  2  3  4  5  6  7  

Zespół Szkolno - 

Gimnazjalny w Nędzy  

801  Oświata 

i wychowanie  
5 000,00  117 000,00  122 000,00  0,00  

80101  Szkoły podstawowe  500,00  7 000,00  7 500,00  0,00  

80148  Stołówki szkolne 

i przedszkolne  
4 500,00  110 000,00  114 500,00  0,00  

Zespół Szkolno - 
Przedszkolny w Górkach Śl.  

801  Oświata 

i wychowanie  
1 200,00  20 000,00  21 200,00  0,00  

80101  Szkoły podstawowe  200,00  5 000,00  5 200,00  0,00  

80148  Stołówki szkolne 

i przedszkolne  
1 000,00  15 000,00  16 000,00  0,00  

Zespół Szkolno - 

Przedszkolny w Babicach  

801  Oświata 

i wychowanie  
200,00  56 500,00  56 700,00  0,00  

80101  Szkoły podstawowe  100,00  500,00  600,00  0,00  

80148  Stołówki szkolne 
i przedszkolne  

100,00  56 000,00  56 100,00  0,00  

Przedszkole w Nędzy  

801  Oświata 

i wychowanie  
200,00  45 000,00  45 200,00  0,00  

80104  Przedszkola  100,00  0,00  100,00  0,00  

80148  Stołówki szkolne 
i przedszkolne  

100,00  45 000,00  45 100,00  0,00  

Zespół Szkolno - 

Przedszkolny w Zawadzie 
Ks.  

801  Oświata 

i wychowanie  
400,00  35 000,00  35 400,00  0,00  

80101  Szkoły podstawowe  100,00  0,00  100,00  0,00  

80104  Przedszkola  100,00  0,00  100,00  0,00  

80148  Stołówki szkolne 
i przedszkolne  

200,00  35 000,00  35 200,00  0,00  

RAZEM    7 000,00  273 500,00  280 500,00  0,00  
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