
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/320/2013 

RADY POWIATU W MYSZKOWIE 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2014 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, 

Dz. U. z 2013,  poz. 595 z późn . zm ) , w związku z art. 211, art.212, art.214  pkt 1 i 2, art.239 , art.258 , 

art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tekst jednolity, Dz. U. z 2013r., 

poz. 885 z późn. zm.) , w związku z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz.1172 

z późn.zm.),  Rada Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się  dochody budżetu Powiatu w kwocie    53.462.930 zł w tym :  

a) dochody bieżące :    50.687.530 zł 

b) dochody majątkowe :    2.775.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 2. 1. .  Ustala się wydatki budżetu Powiatu na  rok 2014 w kwocie  58.370.750 zł w tym:  

a) wydatki bieżące :  49.294.730 zł 

b) wydatki majątkowe:  9.076.020 zł  

- zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 49.294.730 zł, w tym :  

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej–37.687.985 zł, z czego :  

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 24.987.412  zł,  

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  jednostek budżetowych-                          12.700.573 zł,  

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –3.494.436 zł,  

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych-2.628.491 zł,  

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie     4.383.818 zł ,czego:  

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –4.043.930 zł, 

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.100.000 zł, jak w załączniku nr 2.1. 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych  na kwotę 9 .076.020 zł, w tym :  

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.076.020 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na 

programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej  kwocie  4.090.020 zł , w tym:  ze środków 

pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej  - 2.745.400 zł,- jak w załączniku nr 2.2. 
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§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.907.820 zł. 

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie  

3.747.820 zł i z wolnych środków w kwocie 1.160.000 zł.  

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.456.020 zł, w tym: z tytułu zaciąganego kredytu 

5.696.020 zł i wolnych środków 1.760.000 zł. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.548.200 zł - zgodnie   z 

załącznikiem Nr 3. 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2014 - 7.696.020 zł, z czego:  

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  3.747.820 zł,  

b) na sfinansowanie przejściowego  deficytu budżetu  2.000.000 zł  

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów- 1.948.200 zł 

4.  Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.3. 

§ 4. 1. Tworzy się  rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000 zł .  

2. Tworzy się rezerwy celowe  budżetu w kwocie łącznej  216.100 zł : z czego na :  

1) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  116.100 zł.  

2) zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą  100.000 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:  

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami  -   zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze  umów            lub porozumień 

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego  -  zgodnie  z załącznikiem Nr 5. 

§ 6. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2014 – zawiera załącznik  

nr 6. 

§ 7. Ustala się  wydatki  na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych – zgodnie 

z załącznikiem Nr  7.  

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi 

finansowanych  - zgodnie z załącznikiem  nr 8. 

§ 9. Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku 

budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, Uzyskane przez jednostki 

budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu 

powiatu roku bieżącego.  

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Myszkowie  do:  

1. zaciągania kredytów , o których mowa w art.89  ust.1 i art.90 ustawy o finansach publicznych,  

2. dokonywania zmian w planie  wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,  

3. lokowania  wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu powiatu,  

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków bieżących w ramach danej grupy budżetowej i rozdziale klasyfikacji budżetowej ,  

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie.  
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Marian Szczerbak 
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Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XLVIII/320/2013  

Rady Powiatu w Myszkowie  

z dnia 19 grudnia 2013 r.  

Dochody budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2014  

Dział  Wyszczególnienie Kwota 

w złotych 

   

Dochody bieżące, w tym: 

 

020  Leśnictwo 23.721 

  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 

  Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych  

 

 

 

23.721 

600  Transport i łączność 3.627.905 

  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 

  Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

 

 

3.447.905 

  Wpływy z różnych opłat(opłaty za zajęcie pasa drogowego)  

180.000 

700  Gospodarka mieszkaniowa 178.881 

  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 

  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania  

zlecone ustawami realizowane przez powiat  

 

 

48.881 

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

 

130.000 

710  Działalność usługowa 971.306 

  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 

  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania  

zlecone ustawami realizowane przez powiat  

 

 

351.306 

  Wpływy z usług(ze sprzedaży map ,danych z ewidencji gruntów i budynków oraz 

innych materiałów informacji z zasobów powiatowych, opłat za czynności związane 

z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem  usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu) 

 

 

 

 

620.000 

750  Administracja publiczna 2.320.590 
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  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 

  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania  

zlecone ustawami realizowane przez powiat( w tym:  

akcja kurierska –1.538 zł) 

 

 

 

243.453 

  Wpływy z opłat   komunikacyjnych  1.631.700 

  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  

 

 

 

295.437 

  Pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na  

rachunkach bankowych  

 

50.000 

  Wpływy z różnych opłat (opłaty i koszty sądowe oraz inne  

opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu  

postępowania sądowego) 

 

 

10.000 

  Wpływy z różnych dochodów (m.in. zwroty za ubezpieczenia mienia, zwroty za media, 

za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw ,za wydanie kart wędkarskich, 

usunięcie i parkowanie pojazdów, itp. ) 

 

 

 

90.000 

752  Obrona narodowa 500 

  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 

  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  

 

 

500 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.401.400 

  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 

  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  

 

 

4.401.400 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 

 

10.800.000 

  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 

  Podatek dochodowy od osób fizycznych  10.700.000 

  Podatek dochodowy od osób prawnych  100.000 

758  Różne rozliczenia  19.012.574 

  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 

  Subwencje ogólne z budżetu państwa  19.012.574 

801  Oświata i wychowanie 1.172.075 

  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  
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finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   

1.172.075 

  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 i6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich  

 

 

 

1.101.060 

  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), 

powiatów,(związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych 

źródeł  

 

 

71.015 

851  Ochrona zdrowia 3.002.975 

  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 

  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej    oraz inne zadania zlecone  ustawami realizowane przez powiat  

 

 

3.002.975 

852  Pomoc społeczna 2.268.762 

  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  

 

 

258.166 

  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 i6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich  

 

 

 

258.166 

  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

 

 

258.400 

  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  

 

 

15.000 

  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu  

 

1.667.196 

  Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach zastępczych  

 

 

70.000 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.806.841 

  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  

 

 

2.303.462 

  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 i6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich  

 

 

 

2.303.462 

  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez powiat  

 

 

135.700 

  Wpływy z różnych dochodów ( obsługa realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej PFRON) 

 

35.504 

  Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowego urzędu pracy  

 

 

 

323.175 
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  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  

 

 

 

9.000 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000 

  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 

  Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym emisja ,woda, 

ścieki, opłaty bankowe) 

 

100.000 

   

Ogółem  bieżące  

 

50.687.530 

  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  

 

 

3.733.703  
 

  Dochody majątkowe, w tym:  

700  Gospodarka mieszkaniowa 30.000 

  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 

  Dochody z majątku  30.000 

710  Działalność usługowa 1.465.400 

  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  

 

 

1.465.400 

  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  

 

 

 

1.465.400 

750  Administracja publiczna 1.280.000 

  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  

 

 

1.280.000 

  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  

 

 

 

1.280.000 

   

Ogółem majątkowe 

 

2.775.400 

  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  

 

 

2.745.400 

   

Ogółem  dochody  

 

53.462.930 

  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  

 

 

6.479.103 
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Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XLVIII/320/2013  

Rady Powiatu w Myszkowie  

z dnia 19 grudnia 2013 r.  

Wydatki budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2014  

A. Wydatki bieżące  

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota  

w złotych 

    

020  Leśnictwo 135.721 

 02001 Gospodarka leśna 23.721 

  a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  23.721 

 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 112.000 

  a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  112.000 

600  Transport i łączność 5.095.105 

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3.447.905 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  147.900 

  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  3.294.005 

  c)świadczenia na rzecz osób fizycznych  6.000 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.647.200 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  801.200 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  839.000 

  c)świadczenia na rzecz osób fizycznych  7.000 

700  Gospodarka mieszkaniowa 48.881 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48.881 

  a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  48.881 

710  Działalność usługowa 551.306 

 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 25.691 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  25.691 

 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne  

(nieinwestycyjne ) 

 

60.509 

  a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  60.509 

 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 209.206 

  a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  209.206 

 71015 Nadzór budowlany  255.900 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  217.000 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  38.400 

  c)świadczenia na rzecz osób fizycznych  500 

750  Administracja publiczna 8.042.786 

 75011 Urzędy wojewódzkie 221.453 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  220.865 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  588 

 75019 Rady powiatów 377.400 

  a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  26.400 
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  b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 351.000 

 75020 Starostwa powiatowe 6.911.933 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  5.163.220 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  1.723.963 

  c)świadczenia na rzecz osób fizycznych  24.750 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 22.000 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2.300 

    

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  4.900 

  c)świadczenia na rzecz osób fizycznych  14.800 

 75075 Promocja jednostek samorządu  terytorialnego 70.000 

  a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  70.000 

 75095 Pozostała działalność 440.000 

  a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  440.000 

752  Obrona narodowa 500 

 75212 Pozostałe wydatki 500 

  a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  500 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.411.400 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.396.000 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  3.894.541 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  269.006 

  c)świadczenia na rzecz osób fizycznych  232.453 

 75414 Obrona cywilna 5.400 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  5.400 

 75421 Zarządzanie kryzysowe 10.000 

  a)wydatki związane z realizacja zadań statutowych  10.000 

757  Obsługa długu publicznego 1.100.000 

 75702 Obsługa  papierów  wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

1.100.000 

  a)obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  1.100.000 

758  Różne rozliczenia 316.100 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe:  

  w tym:  

  - rezerwa oświatowa                                    100.000  

  - rezerwa ogólna                                          100.000   

  - rezerwa – zarządzanie kryzysowe             116.100  

801  Oświata i wychowanie 15.626.951 

 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół 824.000 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  737.700 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  83.500 

  c)świadczenia na rzecz osób fizycznych  2.800 

 80120 Licea ogólnokształcące 5.115.343 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  4.301.096 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  626.047 

  c)dotacje na zadania bieżące  113.700 

  d)świadczenia na rzecz osób fizycznych  74.500 
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 80130 Szkoły zawodowe 8.705.845 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  6.169.200 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  795.246 

  c)dotacje na zadania bieżące  623.200 

  d)świadczenia na rzecz osób fizycznych  113.000 

  e)wydatki na programy unijne  1.005.199 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 83.843 

  a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  67.843 

  b)dotacje na zadania bieżące   16.000 

 80195 Pozostała działalność 897.920 

  a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  125.003 

  b)wydatki na programy unijne  772.917 

851  Ochrona zdrowia 3.002.975 

 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

 

 

3.002.975 

  a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  3.002.975 

852  Pomoc społeczna 5.350.170 

 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 816.868 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  88.368 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  28.500 

  c)dotacje na zadania bieżące  530.000 

  d)świadczenia na rzecz osób fizycznych  170.000 

 85202 Domy pomocy społecznej 1.667.196 

  a)dotacje na zadania bieżące  1.667.196 

 85204 Rodziny zastępcze 2.090.000 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  300.000 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  20.000 

  c)dotacje na zadania bieżące  170.000 

  d)świadczenia na rzecz osób fizycznych  1.600.000 

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   

15.000 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  8.000 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  7.000 

 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie  447.457 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  370.590 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  75.900 

  c)świadczenia na rzecz osób fizycznych  967 

 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej 

 

35.813 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  9.513 

  b)dotacje na zadania bieżące  20.000 

  c)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  6.300 

 85295 Pozostała działalność 277.836 

  a)wydatki na programy unijne  277.836 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.448.754 
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 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 98.640  

98.640  

  a)dotacje na zadania bieżące  98.640 

 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 135.700 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  126.000 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  9.500 

  c)świadczenia na rzecz osób fizycznych  200 

 85333 Powiatowe urzędy pracy 4.214.414 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1.648.148 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  233.400 

  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  5.000 

  d)wydatki na programy unijne  2.327.866 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 1.020.081 

 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 42.800 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  20.000 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  15.000 

  c)świadczenia na rzecz osób fizycznych  100 

  d)dotacje na zadania bieżące 7.700 

 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym   poradnie specjalistyczne  

805.700 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  729.000 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  75.000 

  c)świadczenia na rzecz osób fizycznych  1.700 

 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5.080 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1.680 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  3.400 

 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 157.000 

  a)dotacje na zadania bieżące  157.000 

 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.101 

  a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  6.101 

 85495 Pozostała działalność 3.400 

  a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  3.400 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.000 

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

korzystanie ze środowiska 

 

14.000 

  a)dotacje na zadania bieżące  5.000 

  a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  9.000 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000 

 92116 Biblioteki 60.000 

  a)dotacje na zadania bieżące  60.000 

 92195 Pozostała działalność  40.000 

  a)dotacje na zadania bieżące  20.000 

  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  20.000 

926  Kultura fizyczna  30.000 

 92695 Pozostała działalność  30.000 

  a)dotacje na zadania bieżące  6.000 
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  b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  24.000 

   

Ogółem wydatki bieżące: 
 

49.294.730  
 

926  Kultura fizyczna 80.000 

B. Wydatki majątkowe  
 

600  Transport i łączność  2.136.000 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 766.000 

  a)inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:  766.000 

  - na programy unijne  0 

 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.370.000 

  a)inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:  1.370.000 

  - na programy unijne  0 

710  Działalność usługowa 1.754.000 

 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.754.000 

  a)inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:  1.754.000 

  - na programy unijne  1.465.400 

750  Administracja publiczna 4.186.020 

 75020 Starostwa powiatowe 345.000 

  a)inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:  345.000 

  - na programy unijne  0 

 75095 Pozostała działalność 3.841.020 

  a)inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:  3.841.020 

  - na programy unijne  2.366.020 

801  Oświata i wychowanie  120.000 

 80195 Pozostała działalność 120.000 

  a)inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:  

-na programy unijne  

120.000  

0 

851  Ochrona zdrowia 800.000 

 85111  Szpitale ogólne 800.000 

  a)inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym  800.000 

  - na programy unijne  0 

 92601 Obiekty sportowe 80.000 

  a)inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym  80.000 

  - na programy unijne  

 

Ogółem wydatki majątkowe : 

0  

 

9.076.020  

  Ogółem wydatki budżetu 58.370.750 
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Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XLVIII/320/2013  

Rady Powiatu w Myszkowie  

z dnia 19 grudnia 2013 r.  

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2014 

  §                       Wyszczególnienie Kwota  

w złotych 

    

PRZYCHODY  
 

  

  952  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   

5.696.020 

 

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

1.760.000 

 

    

Ogółem przychody 

 

7.456.020 

 

    

ROZCHODY  
 

  

  992  Spłaty  otrzymanych krajowych  pożyczek i kredytów   

2.548.200 

 

    

Ogółem rozchody 

 

2.548.200 
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Załącznik Nr 5  do Uchwały Nr XLVIII/320/2013  

Rady Powiatu w Myszkowie  

z dnia 19 grudnia 2013 r.  

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014 

1. Porozumienie z dnia 6 lipca 2012 roku dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a Powiatem 

Myszkowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w celu usprawnienia realizacji zadań  letniego 

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu Myszkowskiego zawarte do 

dnia 30 czerwca 2015 roku  

dział 600 , rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie  

dochody i wydatki  bieżące       kwota     3.447.905 zł  

2. Porozumienie z Gminą Częstochowa  na pokrycie kosztów związanych z doradztwem metodycznym 

nauczycieli  

dział 801, rozdz. 80146-  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

wydatki bieżące (dotacja)        kwota    16.000   zł 

3. Porozumienia zawarte z powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych 

w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów  

dział 852 , rozdz. 85201 -  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

wydatki bieżące    (dotacje)   kwota    530.000 zł 

4. Porozumienia zawarte z Powiatami  na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych  Powiatu Myszkowskiego i w rodzinach zastępczych  na terenie innych powiatów   

dział 852 , rozdz. 85204 -  Rodziny zastępcze  

dochody  bieżące (dotacja)   kwota        258.400   zł  

wydatki bieżące    (dotacja)   kwota         170.000   zł 

5. Porozumienie zawarte z gminą Myszków na  realizację zadań biblioteki powiatowej  

dział 921 , rozdz. 92116 -  Biblioteki 

wydatki bieżące(dotacja)  kwota           60.000 zł 

6. Dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) miedzy 

jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie upowszechniania kultury(dożynki powiatowe) 

dział 921 , rozdz. 92195 Pozostała działalność 

wydatki bieżące(dotacja)          kwota          20.000 zł 
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Załącznik Nr 6  do Uchwały Nr XLVIII/320/2013  

Rady Powiatu w Myszkowie  

z dnia 19 grudnia 2013 r.  

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w roku 2014  

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :  

1. Dotacja celowa dla Gminy Częstochowa na prowadzenie zadań związanych z  

doradztwem metodycznym nauczycieli  

dział 801- Oświata i wychowanie 

rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

wydatki bieżące (dotacja)      kwota    16.000 zł,  

2. Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci  

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów  

dział 852 – Pomoc społeczna 

rozdz. 85201 -  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

wydatki bieżące  (dotacje)   kwota    530.000  zł 

3. Dotacje celowe dla powiatów   na pokrycie kosztów pobytu dzieci  umieszczonych w  

rodzinach zastępczych  Powiatu Myszkowskiego i w  rodzinach zastępczych  na terenie  

innych powiatów   

dział   852- Pomoc społeczna 

rozdz. 85204 -  Rodziny zastępcze  

wydatki bieżące    (dotacje)   kwota      170.000   zł 

4. Dotacja celowa  dla ośrodka wsparcia  dla ofiar  przemocy poprzez umieszczenie   w  

Ośrodku Interwencji Kryzysowej  

dział  852- pomoc społeczna 

rozdz. 85220 -Jednostki specjalistycznego poradnictwa,  

mieszkania chronione i ośrodki interwencji  kryzysowej 

wydatki bieżące (dotacja)       kwota       20.000 zł 

5. Dotacja celowa dla  gminy Myszków na  powierzenie prowadzenia zadań powiatowej  

biblioteki  publicznej  

dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdz. 92116 - Biblioteki 

wydatki bieżące(dotacja)    kwota         60.000 zł 

6. Dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie  

porozumień(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie  

upowszechniania kultury(organizacja dożynek powiatowych) 

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdz. 92195 Pozostała działalność 
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wydatki bieżące(dotacja)    kwota           20.000 zł 

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 

1.  Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla szkół niepublicznych:  

DZIAŁ DCCCI. 

- Oświata i wychowanie ,  kwota   736.900 zł , w tym:  

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące  

wydatki  bieżące (dotacja)kwota           113.700 zł 

rozdz.80130 – Szkoły zawodowe  

wydatki bieżące (dotacja)        kwota           623.200 zł  

2.  Dotacja celowa przekazywana dla Domu Pomocy Społecznej w Poraju na dofinansowanie pobytu 

mieszkanek  

DZIAŁ DCCCLII. 

- Pomoc społeczna 

rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej 

wydatki bieżące(dotacja)  kwota   1.667.196 zł 

3.  Dotacja podmiotowa z budżetu  dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 

dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Ogorzelniku 

i Wojsławicach  

DZIAŁ DCCCLIII. 

-Pozostałe zadania w zakresie polityki 

rozdz.85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

wydatki bieżące(dotacja)  kwota   98.640 zł 

4.  Dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszenia „Cudowne dzieci” na prowadzenie Ośrodka 

Rewalidacyjno-Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Żarkach  

DZIAŁ DCCCLIV. 

- Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdz.85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

wydatki bieżące (dotacja)  kwota   7.700 zł 

rozdz.85419- Ośrodki rewalidacyjno—wychowawcze 

wydatki bieżące (dotacja)   kwota          157.000 zł 

5.  Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację  zadań z zakresu ochrony środowiska  

DZIAŁ CM. 

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

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

środowiska 

wydatki bieżące (dotacja)   kwota    5.000 zł 

6. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów 

publicznych w zakresie upowszechniania zdrowego trybu życia i osiągnięć w dziedzinie sportu  

dział 926 –Kultura fizyczna  

rozdz. 92695 Pozostała działalność 

wydatki bieżące(dotacja)  kwota       6.000  zł 

Ogółem dotacje: 3.494.436 zł  
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Załącznik Nr 7  do Uchwały Nr XLVIII/320/2013  

Rady Powiatu w Myszkowie  

z dnia 19 grudnia 2013 r.  

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

rok 2014  

w złotych  

DZIAŁ DCCX. 

- Działalność usługowa  -                 1.724.000 

Projekt „Stworzenie systemu informacji Przestrzennej dla Powiatu   

Myszkowskiego”   -   1.724.000 

 środki z budżetu Unii Europejskiej - 1.465.400  

 środki powiatu                                -    258.600  

DZIAŁ DCCL. 

-Administracja publiczna  -                2.366.020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata  

2007-2013,projekt ‘”Rewitalizacja terenów popegeerowskich 

z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie 

powiatu myszkowskiego  -                2.366.020 

 środki z budżetu EFRR    -  1.280.000  

 środki powiatu                   -  1.086.020  

DZIAŁ DCCCI. 

-Oświata i wychowanie      -               1.778.116 

Projekt systemowy „Mam zawód –mam pracę w regionie”   -   772.917 

 środki z EFS                     -      721.881  

 środki z budżetu państwa  -       19.109  

środki powiatu  -        31.927  

Projekt” Profesjonalna edukacja –inwestycją w naszą przyszłość”   -   360.070 

 środki z EFS                     -    350.784  

 środki z budżetu państwa  -        9.286  

Program „Uczenie  się przez  całe życie „ projekt „Comenius”   -                   25.000 

 w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej- 25.000    

Projekt” Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się  

i szkolonych zawodowo”         -                 379.698 

w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej- 379.698  -  

Projekt „Europejskie praktyki gwarancją sukcesu na rynku pracy”    -  151.416 

 w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej -  151.416     

Projekt „Kreatywność w kształceniu zawodowym Leonardo da Vinci”-                 18.000  

 w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej-  18.000     
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Projekt” Inwestycja w przyszłość”   -   71.015 

 środki z EFS                     -         69.417  

 środki z budżetu państwa  -           1.598  

DZIAŁ DCCCLII. 

-Pomoc społeczna  -                  277.836 

Projekt „Wiem więcej i mogę więcej”                                                      -  277.836 

 środki z EFS                     -       252.231  

 środki z budżetu państwa  -           5.935  

środki powiatu   -         19.670   

DZIAŁ DCCCLIII. 

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                 -             2.327.866 

Projekt 6.1.2 IV „Czas na zmiany „ w tym:                                              -                162.695  

 środki z EFS                   –  138.291  

 środki własne                  -    24.404  

Projekt „Biznesmen- Bizneswomen”                                                       -                 114.576  

 środki z EFS                       -       97.390  

 środki z budżetu państwa    -       17.186  

Projekt „Zyskać w wieku 50+”   -   297.312 

 środki z EFS                       -     252.715  

 środki z budżetu państwa    -       44.597  

Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”   -   645.443 

 środki z EFS                       -     645.443  

Projekt „Moja przyszłość to własna firma”   -   1.107.840   

 środki z EFS                       -      941.664  

 środki z budżetu państwa    -       166.176 
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Załącznik Nr 8  do Uchwały Nr XLVIII/320/2013  

Rady Powiatu w Myszkowie  

z dnia 19 grudnia 2013 r.  

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1  oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2014 ( jednostki oświatowe) 

w  złotych 

Lp.  

Dział 

 

Rozdział 

Stan środków  

obrotowych na 1.01.2014r. 

Dochody  

własne 

 

Wydatki 

Stan środków  

obrotowych   

na 31.12.2014 r. 

1 2 3 4 5 6 8 

 

1. 

 

801-Oświata i wychowanie  

 

80120-Licea ogólnokształcące, w tym;  

Liceum Ogólnokształcące  

w   Myszkowie  

Zespół Szkół  Żarki  
 

 

40  

 

20  

20  

 

90.000  
 

40.000  

50.000  

 

90.000  
 

40.000  

50.000  

 

40  
 

20  

20  
 

 

2. 

 

801-Oświata i wychowanie 

 

80130- Szkoły zawodowe, w tym;  

Zespół Szkół Nr 1  

Zespół Szkół Nr 2 

 

40  

20  

20  

 

82.000  
32.000  

50.000  

 

82.000  
32.000  

50.000  

 

40  
20  

 20   
 

 

Ogółem 

 

80 

 

172.000 

 

172.000 

 

80 

2. Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok  2014:  

1) Zestawienie planowanych  zakupów i zadań  inwestycyjnych  

w roku  2014  

1. Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 1012 S Poraj –Jastrząb , etap II  

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  
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Szacunkowy koszt zadania : 800.000 zł , w tym:  

środki powiatu –400.000 zł 

2. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 3803 S odc. Myszków , ulica Helenówka  

Inwestor :Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  

Szacunkowy koszt zadania : 400.000 zł , w tym:  

środki powiatu –200.000 zł 

3. Remont drogi powiatowej Nr 1010 S Dębowiec-Choroń  

Inwestor :Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  

Szacunkowy koszt zadania : 300.000 zł , w tym:  

środki powiatu –150.000 zł 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017S na odcinku 2,05 km od granicy z powiatem częstochowskim do szkoły w Sokolnikach  

Inwestor :Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  

Szacunkowy koszt zadania : 1.700.000 zł , w tym:  

środki powiatu –340.000 zł 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3800 S na odcinku 2,8 km od skrzyżowania  

z DW 789 Lgota Mokrzesz- Kużnica Nowa 

Inwestor :Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  

Szacunkowy koszt zadania : 1.800.000 zł , w tym:  

środki powiatu –360.000 zł 

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3802 S na odcinku 3,1 km od skrzyżowania z DW 791 Lgota Górna –Gliniana Góra do skrzyżowania z DP  

Nr 3801 w m.Osiek  

Inwestor :Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  

Szacunkowy koszt zadania : 1.900.000 zł , w tym:  

środki powiatu –480.000 zł 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 S odcinek 1,0 km od granicy z powiatem będzińskim do Pińczyc  

Inwestor :Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  
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Szacunkowy koszt zadania : 950.000 zł , w tym:  

środki powiatu –190.000 zł 

8. Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie:  

zakup młota drogowego/udarowego , zakup agregatu prądotwórczego – łączna kwota 16.000 zł 

9. Zakup modułów i oprogramowania do prowadzenia państwowego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie- szacunkowy koszt zadania : 

30.000 zł  

10. Zakupy inwestycyjne w Starostwie: zakup szorowarki, zakup komputerów ,zakup routera wraz z instalacją i konfiguracją, zakup macierzy dyskowej wraz 

z montażem-łączna kwota 155.000 zł  

11. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 , Zespołu Szkół w Żarkach  

Szacunkowy koszt zadania : 120.000 zł, w tym:  

środki powiatu –120.000 zł  

2) Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu  

ochrony środowiska i gospodarki wodnej  na rok 2014 

 w   złotych  

DZIAŁ CM. 

-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

Dochody bieżące : w tym:                                                                                          100.000  

 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim  

 zmian, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz  

 składowanie odpadów- 100.000  

Wydatki ogółem, w tym:  14.000 

rozdział 90019- Wpływy i wydatki  związane z gromadzeniem środków z opłat  

i kar za korzystanie ze środowiska 

wydatki bieżące:                                                                                                             14.000  

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych –9.000 zł  

 dotacje na zadania bieżące – 5.000  
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