
 

 

UCHWAŁA NR XLI/377/2013 

RADY MIEJSKIEJ W  CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 

z dnia 24 września 2013 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, art. 216, art. 217, art. 233 w zw. 

z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach 

uchwala: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę  617 743 zł  

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 124 400 zł 

dochody majątkowe/ z tytułu dotacji  o kwotę  124 400 zł 

dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego  

o kwotę  124 400 zł 

(realizuje FN)       

   

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 56 166 zł 

dochody bieżące/ pozostałe  o kwotę  56 166 zł 

wpływy z różnych dochodów  o kwotę  1 849 zł 

(realizuje FK)       

wpływy z usług  o kwotę  54 317 zł 

(realizuje FK)       

   

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 77 622 zł 

dochody majątkowe/ pozostałe  o kwotę  77 622 zł 

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości  
o kwotę  77 622 zł 

(realizuje FK)       

   

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
o kwotę 27 376 zł 
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dochody bieżące/ z tytułu dotacji  o kwotę  3 000 zł 

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących  

o kwotę  3 000 zł 

(realizuje FN)       

   

dochody bieżące/ pozostałe  o kwotę  4 376 zł 

wpływy z różnych dochodów  o kwotę  4 376 zł 

(realizuje FK)       

   

dochody majątkowe/ z tytułu dotacji  o kwotę  10 000 zł 

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  

o kwotę  10 000 zł 

(realizuje FN)       

   

dochody majątkowe / pozostałe  o kwotę  10 000 zł 

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  o kwotę  10 000 zł 

(realizuje FK)       

   

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 146 325 zł 

dochody bieżące/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  o kwotę  118 117 zł 

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  

o kwotę  118 117 zł 

(realizuje FN)       

   

dochody bieżące/ pozostałe  o kwotę  28 208 zł 

dochody z najmu i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  

o kwotę  27 780 zł 

(realizuje GP Nr 3 – 13 000 zł, SP Nr 2 Ligota – 1  980 zł, SP Nr 4 – 12 800 zł)       

wpływy z usług  o kwotę  428 zł 

(realizuje SP Nr 5 )       

   

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA o kwotę 185 854 zł 

dochody bieżące/ pozostałe  o kwotę  185 854 zł 

wpływy z różnych dochodów  o kwotę  185 854 zł 

(realizuje MOSiR)       

§ 2. Zmniejsza  się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 30 027zł   

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 817 zł 

dochody majątkowe/ z tytułu dotacji  o kwotę  817 zł 

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych  o kwotę  817 zł 
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(realizuje FN)       

   

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 27 000 zł 

dochody bieżące/ pozostałe  o kwotę  27 000 zł 

wpływy z usług  o kwotę  27 000 zł 

(realizuje ZM)       

   

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 2 210 zł 

dochody bieżące/ z tytułu dotacji  o kwotę  2 210 zł 

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych  o kwotę  2 210 zł 

(realizuje FN)       

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 535 738 zł  

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 180 566 zł 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy  o kwotę  54 317 zł 

wydatki majątkowe  o kwotę  54 317 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  54 317 zł 

Zakup i montaż 6 szt. wiat przystankowych (4 szt. dworzec autobusowy i 2 szt. 

w ciągu ul. Legionów) – 54 317 zł   

(realizuje PTZ)       

   

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  o kwotę  126 249 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  1 849 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  1 849 zł 

(realizuje IZD)       

   

wydatki majątkowe  o kwotę  124 400 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  124 400 zł 

Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie – 124 400 zł   

(realizuje IZD)       

   

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 77 622 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  o kwotę  77 622 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  77 622 zł 

dotacje na zadania bieżące  o kwotę  77 622 zł 

(realizuje GG)       

   

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 27 376 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne  o kwotę  20 000 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  10 000 zł 

dotacje na zadania bieżące  o kwotę  10 000 zł 
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(realizuje OPP)       

   

wydatki majątkowe  o kwotę  10 000 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  10 000 zł 

Zakup urządzenia technicznego „Szczęki życia” – 10 000 zł (dotacja)       

(realizuje OPP)       

   

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)  o kwotę   4 376 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  4 376 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od 

wynagrodzeń  o kwotę  4 376 zł 

(realizuje SM)       

   

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe  o kwotę  3 000 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  3 000 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  3 000 zł 

(realizuje WZK)       

   

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 64 320 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  o kwotę  14 780 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  14 780 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  14 780 zł 

(realizuje SP Nr 2 Ligota – 1  980 zł, SP Nr 4 – 12 800 zł)       

   

Rozdział 80110 Gimnazja  o kwotę  49 112 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  49 112 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  13 000 zł 

(realizuje GP Nr 3)       

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i finansach publicznych  o kwotę  36 112 zł 

(realizuje GP Nr 2 – 8  400 zł, GP Nr 3 - 27 712 zł )       

   

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  o kwotę  428 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  428 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  428 zł 

(realizuje SP Nr 5 )       

   

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA o kwotę 185 854 zł 

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej  o kwotę  185 854 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  185 854 zł 
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wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  185 854 zł 

(realizuje MOSiR)       

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na rok 2013 o kwotę 44 331zł  

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 15 121 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola  o kwotę  15 121 zł 

wydatki majątkowe  o kwotę  15 121 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  15 121 zł 

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w 

Czechowicach-Dziedzicach – 15 121 zł   

(realizuje ZOPO)       

   

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ o kwotę 27 000 zł 

Rozdział 85305 Żłobki  o kwotę  27 000 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  27 000 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  27 000 zł 

(realizuje ZM)       

   

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 2 210 zł 

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  o kwotę  2 210 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  2 210 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  2 210 zł 

(realizuje ZOPO)       

§ 5. Zmniejsza  się deficyt budżetu o kwotę 96 309 zł, zmniejsza się przychody o kwotę 96 309 zł, w tym 

pożyczki o kwotę 14 304 zł, a kredyty o kwotę 82 005 zł.  

§ 6.  Dochody budżetu Gminy wyniosą  - 126 026 832,76 

Wydatki budżetu Gminy wyniosą  - 130 993 073,76 

Przychody budżetu Gminy wyniosą  - 10 354 903,00 

Rozchody budżetu Gminy wyniosą  - 5 388 662,00 

   

Deficyt budżetu Gminy wynosi:  4 966 241,00 

i zostanie pokryty:   

- kredytami  4 747 530,00 

- pożyczkami  218 711,00 

§ 7. Dokonuje się zmian między działami i rozdziałami po stronie wydatków:  

Zmniejsza się: o kwotę  437 152 zł 

   

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 37 160 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  o kwotę  37 160 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  37 160 zł 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 5958



wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń  

o kwotę  4 500 zł 

(realizuje UA)       

   

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

o kwotę  32 660 zł 

(realizuje UA)       

   

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 13 000 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność  o kwotę  13 000 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  13 000 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  o kwotę  13 000 zł 

(realizuje SR)       

   

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 16 625 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne  o kwotę  16 625 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  12 000 zł 

dotacje na zadania bieżące  o kwotę  12 000 zł 

(realizuje OPP [RS Zabrzeg])       

   

wydatki majątkowe  o kwotę  4 625 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  4 625 zł 

Modernizacja placu ćwiczeń przy OSP Ligota – 4 625 zł   

(realizuje IZD)       

   

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 174 143 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  o kwotę  72 110 zł 

wydatki majątkowe  o kwotę  72 110 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  72 110 zł 

Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu – 72 110 zł   

(realizuje IZD)       

   

Rozdział 80104 Przedszkola  o kwotę  102 033 zł 

wydatki majątkowe  o kwotę  102 033 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  102 033 zł 

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach – 

102 033zł   

(realizuje ZOPO)       

   

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 142 509 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  o kwotę  45 000 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  30 000 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  o kwotę  30 000 zł 

(realizuje SR)       

   

wydatki majątkowe  o kwotę  15 000 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  15 000 zł 

Wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Jasnej – 15 000 zł   

(realizuje IZD [ZO Renardowice])       
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Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  o kwotę  97 509 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  89 100 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  o kwotę  89 100 zł 

(realizuje IZD)       

   

wydatki majątkowe  o kwotę  8 409 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  8 409 zł 

Projekt oświetlenia ul. Komorowickiej – 6  800 zł   

Wykonanie oświetlenia ul. Terenowej – 1  160 zł   

(realizuje IZD [ZO Południe])       

Wykonanie planu oświetlenia na ulicy bocznej od ul. Traugutta /równoległa do ul. 

Baduszkowej/ - 449 zł   

(realizuje IZD [ZO Północ]   

   

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 4 200 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność  o kwotę  4 200 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  4 200 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  o kwotę  4 200 zł 

(realizuje SR [ZO Górne - 1  200 zł, ZO Lesisko – 3  000 zł])       

   

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA o kwotę 49 515 zł 

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej  o kwotę  27 815 zł 

wydatki majątkowe  o kwotę  27 815 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  27 815 zł 

Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach   

(realizuje IZD)       

   

Rozdział 92695 Pozostała działalność  o kwotę  21 700 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  21 700 zł 

świadczenia na rzecz osób fizycznych  o kwotę  21 700 zł 

(realizuje SO)       

   

Zwiększa się: o kwotę  437 152 zł 

   

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 51 224 zł 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy  o kwotę  5 000 zł 

wydatki majątkowe  o kwotę  5 000 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  5 000 zł 

Przebudowa placu autobusowego (projekt) – 5  000 zł   

(realizuje IZD)       

   

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  o kwotę  46 224 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  46 224 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  o kwotę  46 224 zł 

(realizuje IZD [ZO Renardowice – 15 000 zł, ZO Południe – 7  960 zł, ZO Północ – 449 zł)       

   

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 30 000 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  o kwotę  30 000 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  30 000 zł 
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wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  o kwotę  30 000 zł 

(realizuje AZK)       

   

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 56 160 zł 

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne  o kwotę  56 160 zł 

wydatki majątkowe  o kwotę  56 160 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  56 160 zł 

Zamiana działek gminnych nr 2755/85, 2755/86, 2755/87, 2755/88 przy ul. Kostki-

Napierskiego w Czechowicach-Dziedzicach na działki nr 725/21 i 725/22 przy ul. 

Szymanowskiego w celu realizacji roszczenia związanego z uchwaleniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – 37 160 zł   

(realizuje UA)       

Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał  - 

19 000 zł   

(realizuje GG)       

   

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 43 000 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  o kwotę  43 000 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  43 000 zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 uofp  o kwotę  43 000 zł 

(realizuje SR)       

   

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 28 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  o kwotę  3 000 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  3 000 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  o kwotę  3 000 zł 

(realizuje SP Nr 4 [ZO Lesisko])       

   

Rozdział 80110 Gimnazja  o kwotę  20 000 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  20 000 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  o kwotę  20 000 zł 

(realizuje GP Nr 1)       

   

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  o kwotę  5 000 zł 

wydatki majątkowe  o kwotę  5 000 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  5 000 zł 

Zakup zmywarki naczyń stołowych  (PP Nr 9) – 5  000 zł   

(realizuje PP Nr 9)       

   

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 21 700 zł 

Rozdział 85395 Pozostała działalność  o kwotę  21 700 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  21 700 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  o kwotę  21 700 zł 

(realizuje SO)       

   

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 37 725 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  o kwotę  37 725 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  4 625 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  o kwotę  4 625 zł 

(realizuje IZD)       
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wydatki majątkowe  o kwotę  33 100 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  33 100 zł 

Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z osiedli „Barbara” i „Renardowice” 

od skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św. Barbary do rzeki Wisły (dokumentacja uzupełniająca) – 

33 100 zł   

(realizuje IZD )       

   

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 13 200 zł 

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury  o kwotę  10 000 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  10 000 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  o kwotę  10 000 zł 

(realizuje SR [RS Zabrzeg])       

   

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  o kwotę  1 200 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  1 200 zł 

dotacje na zadania bieżące  o kwotę  1 200 zł 

(realizuje FK [ZO Górne])       

   

Rozdział 92195 Pozostała działalność  o kwotę  2 000 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  2 000 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  2 000 zł 

(realizuje SR [RS Zabrzeg])       

   

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA o kwotę 156 143 zł 

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej  o kwotę  117 133 zł 

wydatki bieżące  o kwotę  43 368 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  43 368 zł 

(realizuje MOSiR)       

   

wydatki majątkowe  o kwotę  73 765 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  73 765 zł 

Zabudowa przeciwpowodziowa basenu – wieloelementowe mury zaporowe 

w których zastosowano okna uchylne – 73 765 zł   

(realizuje MOSiR)       

   

Rozdział 92695 Pozostała działalność  o kwotę  39 010 zł 

wydatki majątkowe  o kwotę  39 010 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne/ programy finansowane z udziałem 

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp  o kwotę  39 010 zł 

Budowa siłowni plenerowej w Bronowie  -39 010 zł   

(realizuje IZD)       

§ 8. Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału:  

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę  260 000 zł 
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Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe  o kwotę  240 000 zł 

Zmniejsza się:   

wydatki majątkowe  o kwotę  240 000 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  240 000 zł 

Budowa chodnika w ciągu drogi nr 4116S ul. Legionów – cz. I – 240 000 zł   

(realizuje IZD)       

   

Zwiększa się:   

wydatki majątkowe  o kwotę  240 000 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  240 000 zł 

Przebudowa ul. Waryńskiego (4425 S) – 240 000 zł (dotacja)       

(  realizuje IZD)       

   

   

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  o kwotę  20 000 zł 

Zmniejsza się:   

wydatki majątkowe  o kwotę  20 000 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  20 000 zł 

Przebudowa ul. Tetmajera (regulacja stanów prawnych) – 20 000 zł   

(realizuje IZD [ZO Północ])       

   

Zwiększa się:   

wydatki bieżące  o kwotę  20 000 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  20 000 zł 

(realizuje IZD [ZO Północ])       

   

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę  15 000 zł 

Rozdział 71035 Cmentarze  o kwotę  15 000 zł 

Zmniejsza się:   

wydatki bieżące  o kwotę  15 000 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  15 000 zł 

(realizuje AZK)       

   

Zwiększa się:   

wydatki majątkowe  o kwotę  15 000 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  15 000 zł 

Przedłużenie kanalizacji deszczowej na „nowym” cmentarzu komunalnym 

przy ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach – 15 000 zł   

(realizuje AZK)       

   

   

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę  47 693 zł 
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Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  o kwotę  47 693 zł 

Zmniejsza się:   

wydatki bieżące  o kwotę  47 693 zł 

świadczenia na rzecz osób fizycznych  o kwotę  3 000 zł 

(realizuje SR)       

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  44 693 zł 

(realizuje SR)       

   

Zwiększa się:   

wydatki bieżące  o kwotę  47 693 zł 

dotacje na zadania bieżące  o kwotę  3 000 zł 

(realizuje SR)       

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp  o kwotę  44 693 zł 

(realizuje SR)       

   

   

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę  45 000 zł 

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia  o kwotę  45 000 zł 

Zmniejsza się:   

wydatki bieżące  o kwotę  45 000 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  45 000 zł 

(realizuje OPS)       

   

Zwiększa się:   

wydatki majątkowe  o kwotę  45 000 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  45 000 zł 

Wymiana pokrycia dachowego i instalacji odgromowej w budynku 

Noclegowni w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Łukasiewicza 13 – 

40 000 zł   

Wymiana pieca węglowego c.o. w budynku Noclegowni w Czechowicach-

Dziedzicach przy ulicy Łukasiewicza 13 – 5  000 zł   

(realizuje OPS)       

   

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA o kwotę  32 825 zł 

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej  o kwotę  32 825 zł 

Zmniejsza się:   

wydatki majątkowe  o kwotę  32 825 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  32 825 zł 

Przebudowa otwartego kąpieliska przy ul. Legionów w Czechowicach-

Dziedzicach – 32 825 zł   

(realizuje IZD)       
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Zwiększa się:   

wydatki bieżące  o kwotę  22 825 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  o kwotę  22 825 zł 

(realizuje MOSiR)       

   

wydatki majątkowe  o kwotę  10 000 zł 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  o kwotę  10 000 zł 

Zakup i montaż wiat dla zawodników rezerwowych drużyn piłkarskich na 

stadionie MOSiR – 10 000 zł   

(realizuje MOSiR)       

§ 9. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXXI/292/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 

18 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2013: w § 3 ust. 4 otrzymuje 

brzmienie:   

„4. Ustala się limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:  

1 ) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 

7  000 000 zł,  

2 ) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4  966 241 zł w tym : kredyty 

4  747 530, pożyczki 218 711 zł,  

3 ) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie        

1  461 703 zł.”. 

§ 10. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXXI/292/12 Rady Miejskiej w 

Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2012 r.- dochody budżetu Gminy Czechowice -Dziedzice na 

2013 r., zgodnie z ww. paragrafami.  

§ 11. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXXI/292/12 Rady Miejskiej w 

Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2012 r. – wydatki budżetu Gminy Czechowice -Dziedzice na 

2013 r., zgodnie z ww. paragrafami.  

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXXI/292/12 Rady Miejskiej w 

Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2012 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z 

budżetu gminy na 2013 rok”, zgodnie z ww. paragrafami.  

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXI/292/12 Rady Miejskiej w 

Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2012 r. „Dochody i wydatki związane z zadaniami 

realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z w/w 

paragrafami. Do uchwały załącza się załączniki Nr 1 i 5 po dokonanych zmianach.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Damian Żelazny 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 5958



Załącznik Nr 1  do uchwały budżetowej Nr XXXI/292/12  

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  

z dnia 18 grudnia 2012 r.  

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK  

L.p. Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2013r. rodzaj dotacji 

1. 010       
Rolnictwo i łowiectwo 5 500 zł    

  01020  Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej  5 500 zł  

   2360  

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego  5 500 zł  

celowa dla jednostek 
spoza sektora finansów 

publicznych 

    
(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego)  

 

2. 600       
Transport i łączność 4 728 723 zł 

   

  60004  Lokalny transport zbiorowy  2 963 617 zł  

   2650  

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 
zakładu budżetowego  2 938 817 zł  

przedmiotowa dla 

jednostek sektora 
finansów publicznych 

   6210  

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych samorzadowych zakładów 

budżetowych  24 800 zł  

celowa 

  60014  Drogi publiczne powiatowe  1 765 106 zł  

   2710  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących  299 500 zł  

celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

   6300  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych  1 465 606  

celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

3. 700       
Gospodarka mieszkaniowa 77 622 

   

  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  77 622  

   2710  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących  77 622  

celowa dla jednostek 
sektora finansów 

publicznych 

4. 710       
Działalność usługowa 255 267 

   

  71012  

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  248 267 

 

   2710  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących  248 267  

celowa dla jednostek 
sektora finansów 

publicznych 

  71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne  7 000  
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   6300  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych  7 000  

celowa dla jednostek 
sektora finansów 

publicznych 

5. 750       
Administracja publiczna 74 030 zł 

   

  75020  Starostwa powiatowe  70 000 zł  

   2710  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących  70 000 zł  

celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

  75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  3 000 zł  

   2580  

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedbostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych  3 000 zł  

podmiotowa dla 

jednostek spoza sektora 

finansów publicznych 

  75095  Pozostala działalność  1 030 zł  

   2310  

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego  1 030 zł  

celowa dla jednostek 
sektora finansów 

publicznych 

6. 754       
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 406 500 zł 

   

  75404  Komendy wojewódzkie Policji  7 500 zł  

   3000  

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  7 500 zł  

celowa dla jednostek 
sektora finansów 

publicznych 

  75412  Ochotnicze straże pożarne  399 000 zł  

   2820  

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  384 000 zł  

celowa dla jednostek 

spoza sektora finansów 

publicznych 

   6230  

Dotacje celowe z budżetu na na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych  15 000 zł  

celowa dla jednostek 

spoza sektora finansów 
publicznych 

7. 801       
Oświata i wychowanie 1 534 527 zł 

   

  80101  Szkoły podstawowe  41 154 zł  

   2310  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego  

648 zł  

celowa dla jednostek 
sektora finansów 

publicznych  

   2540  

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty  40 506 zł  

podmiotowa dla 

jednostek spoza sektora 

finansów publicznych 

  80104  Przedszkola  
980 416 zł  

   2310  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego  

130 000 zł  

celowa dla jednostek 

sektora finansów 

publicznych  
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   2540  

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty  850 416 zł  

podmiotowa dla 
jednostek spoza sektora 

finansów publicznych 

  80110  Gimnazja  487 957 zł  

   2540  

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty  487 957 zł  

podmiotowa dla 
jednostek spoza sektora 

finansów publicznych 

  80195  Pozostała działalność  25 000 zł  

    (Ratownictwo i ochrona ludności)   

   2360  

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego  25 000 zł  

celowa dla jednostek 

spoza sektora finansów 

publicznych 

8. 851       Ochrona zdrowia 
139 480 zł 

   

  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  40 000 zł  

   2360  

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego  40 000 zł  

celowa dla jednostek 
spoza sektora finansów 

publicznych 

  85158  Izby wytrzeźwień  99 480 zł  

   2710  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących  99 480 zł  

celowa dla jednostek 
sektora finansów 

publicznych 

9. 852       Pomoc społeczna 
217 550 zł 

   

  85206  Wspieranie rodziny  
81 500 zł  

   2360  

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego  81 500 zł  

celowa dla jednostek 

spoza sektora finansów 

publicznych 

    

(Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej))  

 

  85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

50 000 zł 

 

   2910  

Zwrot 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  50 000 zł  

celowa dla jednostek 
sektora finansów 

publicznych 
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  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  500 zł 

 

   2910  

Zwrot 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  500 zł  

celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

  85214  
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  3 000 zł 

 

   2910  

Zwrot 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 zł  

celowa dla jednostek 
sektora finansów 

publicznych 

  85216  Zasiłki stałe  2 000 zł  

   2910  

Zwrot 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  2 000 zł  

celowa dla jednostek 
sektora finansów 

publicznych 

  85295  Pozostała działalność  80 550 zł  

   2360  

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego  80 050 zł  

celowa dla jednostek 
spoza sektora finansów 

publicznych 

    (Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)   

   2910  

Zwrot 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  500 zł  

celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

10. 854       
Edukacyjna opieka wychowawcza 102 850 zł 

   

  85412  

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  102 850 zł 

 

   2360  

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego  102 850 zł  

celowa dla jednostek 

spoza sektora finansów 
publicznych 
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(Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)  

 

11. 900       

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 140 000 zł 

   

  90013  Schroniska dla zwierząt  140 000 zł  

   2310  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego  

140 000 zł  

celowa dla jednostek 
sektora finansów 

publicznych  

12. 921       

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 885 700 zł 

   

  92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury  7 800 zł  

   2360  

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego  7 800 zł  

celowa dla jednostek 
spoza sektora finansów 

publicznych 

    

(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)  

 

  92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  1 542 700 zł  

   2480  

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury  1 542 700 zł  

podmiotowa dla 
jednostek sektora 

finansów publicznych  

  92116  Biblioteki  2 296 200 zł  

   2480  

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury  2 291 200 zł  

podmiotowa dla 

jednostek sektora 
finansów publicznych  

   6220  

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 

finansów publicznych  5 000 zł  

celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

  92120  Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami  39 000 zł  

   2720  

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych  39 000 zł 

 

13. 926       
Kultura fizyczna 609 300 zł 

   

  92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  259 300 zł  

   2360  

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego  259 300 zł  

celowa dla jednostek 
spoza sektora finansów 

publicznych 

    
(Upowszechnianie kultury fizycznej )  

 

  92695  
Pozostała działalność  350 000 zł 

 

   2820  

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  350 000 zł  

celowa dla jednostek 

spoza sektora finansów 

publicznych 

 OGÓŁEM:   
 12 177 049 zł 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 5958



       

       

       

       

a)  dotacje dla organizacji 
pożytku publicznego 

      
    1 351 000 zł    

 w tym:      

 dotacje dla OSP    399 000 zł  

 przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

  
 40 000 zł  

 pozostałe dotacje    912 000 zł  

b)  dotacje dla oświaty 

niepublicznej 
      

    1 378 879 zł    

c)  dotacje dla instytucji 
kultury 

      
    3 838 900 zł    

d)  pozostałe dotacje           5 600 770 zł    

     12 177 049 zł  

       

 dotacje dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych    9 405 170 zł  

 dotacje dla jednostek spoza 

sektora finansów 
publicznych    2 771 879 zł  

     12 177 049 zł  

       

 dotacje przedmiotowe    2 938 817 zł  

 podmiotowe    5 215 779 zł  

 celowe związane 

z realizacją zadań jednostki 

samorządu terytorialnego    4 022 453 zł  

     12 177 049 zł  

       

 

 

  

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 5958



Załącznik Nr 5  do uchwały budżetowej Nr XXXI/292/12            

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  

z dnia 18 grudnia 2012 r.  

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE  

POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGONA 2013 ROK  

 

 

        

 Dział Rozdział § Nazwa 
Planowane 

dochody 

Planowane 

wydatki 
 

 010   Rolnictwo i łowiectwo 124 400   

 010  01042  Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  124 400   

   

6610  

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i i zakupy inwestyucyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego  
124 400   

 600   Transport i łączność 600 000  724 400   

 600  60014  Drogi publiczne powiatowe 600 000  600 000  

 

600  60014  2320  

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  600 000   

   4300  Zakup usług pozostałych  600 000  

  60016  Drogi publiczne gminne  124 400  

   6050  
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  124 400  

    Przebudowa ul. Poprzecznej w Bronowie    

 710   Działalność usługowa 581 617  581 617   

 

 71013  

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 18 212  18 212  

 

  2320  

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  18 212   

   4300  
Zakup usług pozostałych  18 212  

 

 71012  

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  563 405  563 405  

 

  2320  

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  563 405   

   4010  
Wynagrodzenia osobowe pracowników  301 721  

   4040  
Dodatkowe wynagrodzenia roczne  24 437  

   4110  
Składki na ubezpieczenia społeczne  56 067  

   4120  
Składki na Fundusz Pracy  7 991  

   4210  
Zakup materiałów i wyposażenia  14 000  

   4280  
Zakup usług zdrowotnych  300  

   4300  Zakup usług pozostałych  145 138  

   4410  
Podróże służbowe krajowe  1 000  
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  4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  8 751  

 

  4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  4 000  

 801   Oświata i wychowanie 277 909 277 909  

  80195  Pozostała działalność  277 909  277 909  

 

  2330  

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego  277 909   

   4300  
Zakup usług pozostałych  277 909  

 OGÓŁEM:   1 583 926 1 583 926  
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