
 

 

UCHWAŁA NR 235/XXIX/2013 

RADY GMINY KŁOMNICE 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie Budżetu Gminy na 2014 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt. 9  i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 

art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3  ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 późn. zm.) Rada Gminy Kłomnice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie   40 879 820,00 zł, z tego :  

a) bieżące w kwocie   36 007 685,00 zł,  

b) majątkowe w kwocie  4 872 135,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem    

nr 1. 

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie   44 006 365,00 zł z tego :  

a) bieżące w kwocie   35 426 003,00 zł,  

b) majątkowe w kwocie  8 580 362,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem    

nr 2.  

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 3 126 545,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

a) emisji papierów wartościowych 2  410 888,00 zł  

b) wolnych środków   715 657,00 zł 

§ 4. Ustala się przychody  budżetu w kwocie 5 628 157,00 zł. 

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 501 612,00 zł. 

§ 6. Załącznik nr 3  do niniejszej uchwały zawiera  plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.  

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych: :  

a) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie  

5  000 000,00 zł, 

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości spłaty tj.  kwota 2  461 612,00 zł,  

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  jednostki samorządu 

terytorialnego w wysokości 4  000 000,00 zł.  

d) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3  126 545,00 zł 
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§ 8. Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.  

§ 9. Gmina w 2014 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Szczegółowe informacje zawiera załącznik  nr 4  do uchwały budżetowej. Kwota planowana do wydatkowania 

w ramach tego funduszu to 391 047,00 zł.  

§ 10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5  do niniejszej uchwały.  

§ 11. Upoważnia się Wójta do:  

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

działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.  

2. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków  UE do kwoty 

5  000 000,00 zł.  

3. Spłaty zobowiązań gminy.  

4. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.  

5. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.  

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

budżetu do kwoty 4  000 000,00 zł oraz planowanego deficytu do kwoty 3  126 545,00 zł.  

7. Zaciągania zobowiązań   na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty spłaty tj. 

2  461 612,00 zł  

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż 

bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

9. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków   między 

działami.  

10. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. 

§ 12. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być 

przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.  

§ 13. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł.   

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 90 000,00  zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego. 

§ 14. 1. Wyodrębnia się dochody oraz wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu 

administracji  rządowej  oraz innych zadań zleconych w kwocie 3  578 579,00 zł.  

2.  Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia  do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej to 66 200,00 zł.  

3.  Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 

420 437,00 zł.  

4.  Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej to kwota 1  200,00 zł. Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6  do niniejszej uchwały. 

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

200 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200 000,00 zł.  

§ 16. Uzasadnienie  do Uchwały budżetowej Gminy Kłomnice na 2014 rok zawiera załącznik nr 7  do 

niniejszej uchwały.  

§ 17. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.  
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2.  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 Gminy 

Kłomnice 

 

 

mgr inż. Jarosław Łapeta 
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Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr 235/XXIX/2013  

Rady Gminy Kłomnice  

z dnia 30 grudnia 2013 r.  

Dział Nazwa Plan ogółem 

DOCHODY  BIEŻĄCE 36 007 685,00 

 

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

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5  ust. 1  pkt 2  i 3  

415 603,00 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 639 700,00 

 Wpływy z usług ( wodociągi) 1 100 000,00 

 Wpływy z usług (oczyszczalnie ścieków) 350 000,00 

 Pozostałe odsetki  9 700,00 

 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  30 000,00 

 Wpływy z zwrotu podatku vat  150 000,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 500,00 

 
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości  
7 500,00 

710 Działalność usługowa 1 200,00 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej  

1 200,00 

750 Administracja publiczna 245 368,00 

 Wpływy z opłat za sporządzenie testamentu, za zajęcie pasa drogowego  15 000,00 

 Wpływy z usług - zwrot za gaz, energię elektryczną  73 000,00 

 Pozostałe odsetki  3 000,00 

 Wpływy z PUP -zwrot wynagrodzenia pracowników interwencyjnych  86 000,00 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami  

68 368,00 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 
2 417,00 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami  

2 417,00 

752 Obrona Narodowa 300,00 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami  

300,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 660 000,00 

 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  660 000,00 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

13 420 492,00 
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 Podatek dochodowy od osób fizycznych  7 261 292,00 

 Podatek dochodowy od osób prawnych  13 000,00 

 Podatek od nieruchomości  3 300 000,00 

 Podatek rolny  980 000,00 

 Podatek leśny  61 000,00 

 Podatek od środków transportowych  310 000,00 

 
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 

w formie karty podatkowej  
15 700,00 

 Podatek od spadków i darowizn  60 000,00 

 Wpływy z opłaty skarbowej  30 000,00 

 Wpływy z opłaty targowej  40 000,00 

 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  200 000,00 

 Podatek od czynności cywilnoprawnych  140 000,00 

 Wpływy z opłat za upomnienia, opłat z ochrony środowiska  30 000,00 

 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  29 500,00 

 
Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jst na podstawie 

odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) 
950 000,00 

758 Różne rozliczenia 14 662 334,00 

 Wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika, dzierżawa terenów łowieckich  1 300,00 

 Subwencje ogólne z budżetu państwa  14 661 034,00 

801 Oświata i wychowanie 820 013,00 

 

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

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5  ust. 1  pkt 2  i 3  

415 603,00 

 
Wpływy z usług stołówek szkolnych, dierzawy hali sportowej, za pracę 

przedszkola w dodatkowych godzinach  
396 800,00 

 Pozostałe odsetki  930,00 

 Wpływy z PZU oraz wynagrodzenie płatnika  6 680,00 

 

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 płatności w ramach budżetu środków 

europejskich  

415 603,00 

851 Ochrona zdrowia 1 142,00 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami  

1 142,00 

852 Pomoc społeczna 4 025 219,00 

 
Wpływy z zwrotu zaliczki alimentacyjnej, za usługi rehabilitacyjne, 

zwrot dotacji celowych, opłaty za usługi opiekuńcze  
19 730,00 

 
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego  
18 700,00 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami  

3 506 352,00 
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Wpływy z PUP -zwrot świadczeń wypłacanych pracownikom 

użyteczności publicznej  
60 000,00 

 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 
420 437,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 522 000,00 

 

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  

145 000,00 

 Wpływy z usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt  100 000,00 

 Darowizny na schronisko  1 500,00 

 Wpływy z opłaty adopcyjnej i wynagrodzenie płatnika  5 500,00 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego  

270 000,00 

DOCHODY MAJĄTKOWE   4 872 135,00 

 

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

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5  ust. 1  pkt 2  i 3  

4 304 114,00 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 184 674,00 

 

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

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5  ust. 1  pkt 2  i 3  2 184 674,00 

 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)… 

pozyskane z innych źródeł  2 184 674,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 150 000,00 

 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości  
150 000,00 

801 Oświata i wychowanie 61 021,00 

 Dotacje otrzymywane z funduszy celowychna finansowanie inwest. Jst  61 021,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 119 440,00 

 

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

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5  ust. 1  pkt 2  i 3  2 119 440,00 

 Dotacje celowe z udziałem środków europejskich  2 119 440,00 

926 Kultura fizyczna 357 000,00 

 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych  

357 000,00 

OGÓŁEM: 40 879 820,00 

 

w tym z tytułu dotacji 

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

2  i 3  

4 719 717,00 
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Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok  
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Załącznik Nr 4  do Uchwały Nr 235/XXIX/2013  

Rady Gminy Kłomnice  

z dnia 30 grudnia 2013 r.  

Zestawienie wydatków Funduszu sołeckiego w 2014r.  

Dział Rozdział Nazwa 

sołectwa 

Nazwa zadania/przedsięwzięcia wartość 

010   Rolnictwo i Łowiectwo 2.891,00 

 01008   Melioracje wodne  1.391,00 

  Konary  Remont przepustów- zakup rur  1.391,00 

 01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  1.500,00 

  Garnek  Zadaszenie placu zabaw  1.500,00 

600   Transport i łączność 44.066,00 

 60016   Drogi publiczne gminne  44.066,00 

  Nieznanice  Remonty dróg i poboczy  8.200,00 

  Witkowice  Naprawa nawierzchni ul.Wąskiej  5.000,00 

  Karczewice  Dofinansowanie wykonania projektu ul.Krótkiej  3.000,00 

  Garnek  Dofinansowanie wykonania projektu zagospodarowania centrum 

wsi  

5.000,00 

  Kłomnice  Wykonanie odwodnienia ul. Janaszowskiej  5.000,00 

  Michałów  Poprawa nawierzchni ul. Spacerowej i Słonecznej  7.000,00 

  Zberezka  Utwardzenie i wyrównanie ul.Akacjowej  7.866,00 

  Lipicze  Poprawa nawierzchni dróg gminnych  3.000,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa 89.000,00 

 75412   Ochotnicze Straże Pożarne  89.000,00 

  Rzerzęczyce  
 

Zakup kostki brukowej i obrzeży na teren OSP  4.000,00  
 

  Skrzydlów  Zakup drzwi garażowych OSP  4.000,00 

  Nieznanice  Dofinansowanie OSP Nieznanice  5.500,00 

  Konary  Współudział w budowie zbiornika p.poż. – kontynuacja  

Doposażenie OSP w Konarach  

16.000,00  

 

3.000,00 

  Pacierzów  Doposażenie remizy OSP (krzesła,meble) 4.000,00 

   Remont budynku gospodarczego OSP  8.000,00 

  Chorzenice  Zakup wyposażenia do świetlicy  OSP  5.800,00 

  Witkowice  Zakup mundurów dla strażaków , mieszkających 

w Witkowicach  

5.000,00 

  Kłomnice  Docieplenie strażnicy  

Zakup mundurów dla strażaków  

10.000,00  

5.000,00 

  Karczewice  Doposażenie OSP Karczewice-Garnek  2.000,00 

  Zawada  Zakup i wymiana drzwi i okien w budynku OSP  6.700,00 

  Lipicze  Ogrodzenie zbiornika p.poż.  10.000,00 

801   Oświata i Wychowanie 19.800,00 
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 80101   Szkoły podstawowe  11.800,00 

  Witkowice  Dotacja dla Z.S. w Witkowicach  11.000,00 

  Chorzenice  Dotacja dla Z.S. w Witkowicach  500,00 

  Nieznanice  Dotacja dla Z.S. w Witkowicach  300,00 

 80104   Przedszkola  8.000,00 

  Rzeki  Ogrodzenie placu przedszkola  8.000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 179.528,00 

 90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg  23.500,00 

  Garnek  Dofinansowanie oświetlenia ul.Lisiej i Głównej  1.000,00 

  Adamów  Wykonanie oświetlenia ul. Dojazdowej  14.000,00 

  Bartkowice  Wykonanie doświetlenia ul.Świerczewskiego  8.500,00 

 90095   Pozostała działalność  156.028,00 

  Kłomnice  Utrzymanie terenów zielonych, zakup narzędzi  1.961,00 

  Rzerzęczyce  Zakup ławek,stołu, kręgu biesiadnego, farb, koszy na śmieci na 

teren nad stawami  

4.000,00 

   Utrzymanie terenów zielonych  1.961,00 

  Zawada  Utrzymanie terenów zielonych  1.961,00 

   Zagospodarowanie działek gminnych przy ul. Sobieskiego  17.300,00 

  Skrzydlów  Utrzymanie terenów zielonych, plaży, placu  zabaw  1.461,00 

   Wykonanie zatoczki postojowej przy cmentarzu parafialnym  20.000,00 

  Garnek  Utrzymanie zieleni w parku i na klombach  1.000,00 

   Koszty utrzymania kosiarki spalinowej  1.000,00 

   Zakup tablicy informacyjnej z nazwami ulic  1.000,00 

   Pomoc dla świetlicy Ochronka w Garnku/ na opał  3.500,00 

   zakup farb do pomalowania przystanków autobusowych  300,00 

  Witkowice  Utrzymanie terenów zielonych i naprawa urządzeń na placu 

zabaw  

1.794,00 

  Rzeki  Zakup kosiarki traktorowej  4.000,00 

   Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, części do kosiarki) 2.800,00 

   Utrzymanie porządku i czystości na plaży w okresie letnim  2.300,00 

   Wyłożenie chodnika wokół stawu, zakup farb do pomalowania 

ogrodzenia stawu i ławek  

4.949,00 

  Zdrowa  Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy  2.463,00 

   Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod altanę oraz pokrycie 

altany  

7.000,00 

   Zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć w świetlicy 

środowiskowej  

2.000,00 

  Nieznanice  Zakup kosiarki spalinowej  1.000,00 

   Bieżące koszty utrzymania porządku/paliwo, części do kosiarki, 

naprawy, wykaszanie rowów  

1.873,00 

  Konary  Utrzymanie kosy spalinowej  300,00 

  Pacierzów  Wydatki związane z placem zabaw  4.000,00 

  Karczewice  Utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych z placem 8.500,00 
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zabaw  

   Remont przystanków autobusowych i kapliczek-zakup 

materiałów.  

1.500,00 

   Eksploatacja kosiarek spalinowych  679,00 

  Adamów  Bieżące wydatki sołectwa – utrzymanie terenów zielonych 

(paliwo, olej, części do kosiarki,tablica inform.,środki 

chem,lakier,folia  

1.496,00 

   Przegląd starych urządzeń , zakup nowego wyposażenia na plac 

zabaw  

600,00 

  Chorzenice  Konserwacja terenów zieleni i placu zabaw -koszenie  2.000,00 

   Bieżące wydatki/farby, części, paliwo, naprawy kosiarki /  3.186,00 

  Lipicze  Zakup środków chwastobójczych  133,00 

   Utrzymanie kosy spalinowej  600,00 

  Bartkowice  Dokończenie  ogrodzenia placu zabaw  3.500,00 

   Utrzymanie kosiarki spalinowej (paliwo,olej,części ,naprawy, 

narzędzia ) 

980,00 

  Michałów  Utrzymanie kosy spalinowej i zakup środków chemicznych  631,00 

   Koszenie trawy  2.000,00 

  Michałów 

Rudnicki  

Zagospodarowanie placu zabaw-wyposażenie w urządzenia  8.600,00 

   Środki na utrzymanie i konserwacje placu zabaw  434,00 

  Niwki  Utrzymanie estetyki i porządku na placu zabaw i boisku  716,00 

   Zakup materiałów na budowę pomieszczenia gospodarczo-

świetlicowego na dz.gminnej  

6.000,00 

   Utrzymanie kosy spalinowej i traktorowej  1.000,00 

  Chmielarze  Ogrodzenie placu zabaw  7.000,00 

   Utrzymanie kosiarki spalinowej(olej, paliwo, części do 

kosiarki)) 

293,00 

   Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw  500,00 

  Kuźnica  Zakup wyposażenia na plac zabaw  7.600,00 

   Utrzymanie terenów użyteczności publicznej w sołectwie  207,00 

   Remont przystanku autobusowego-malowanie  250,00 

   Wykonanie tablicy ogłoszeniowej  250,00 

  Śliwaków  Dalsze zagospodarowanie placu świetlicowego, wyposażenie 

świetlicy  

5.050,00 

   Wykonanie 3  tablic informacyjnych  1.500,00 

   Bieżące wydatki sołectwa/paliwo, utrzymanie porządku na placu 

wokół świetlicy,koszenie  

500,00 

   Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami sołectwa  400,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18.583,00 

 92108   Dotacje  2.800,00 

  Karczewice  Dotacja do orkiestry dętej przy OSP Garnek  2.000,00 

  Chmielarze  Pomoc dla orkiestry dętej przy OSP Garnek  800,00 

 92116   Biblioteki  1.783,00 
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  Pacierzów  Dofinansowanie działalności biblioteki  1.783,00 

 92120   Ochrona zabytków  6.500,00 

  Nieznanice  Remont obiektów sakralnych we wsi  3.500,00 

  Chorzenice  Odnowienie kapliczki-kontynuacja  3.000,00 

 92195   Pozostała działalność  7.500,00 

  Niwki  Zakup drzwi wejściowych do kaplicy  1.500,00 

  Nieznanice  Odnowienie figurki i krzyża  500,00 

  Rzerzęczyce  Zakup wyposażenia do świetlicy KGW  1.500,00 

  Garnek  Dofinansowanie dla Stow.”Razem dla Garnka” 3.500,00 

  Skrzydlów  Udział KGW w prezentacji wsi poprzez przygotowanie stołów 

świątecznych  

500,00 

926   Kultura fizyczna i sport 37.179,00 

 92601   Obiekty sportowe  30.979,00 

  Zdrowa  Utrzymanie i modernizacja boisk sportowych  2.000,00 

  Zdrowa  Zakup wyposażenia siłowni na świeżym powietrzu  6.500,00 

  Rzerzęczyce  Wykonanie projektu kortów do gry w tenisa ziemnego przy ul. 

Sportowej  

12.500,00 

  Rzerzęczyce  Zakup i montaż „piłko chwytów” za bramkami na boisku 

sportowym  

2.000,00 

  Garnek  Wykonanie siłowni zewnętrznej  7.979,00 

 92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  6.200,00 

  Kłomnice  Zakup strojów i piłek dla G.L.K.S.Kłomnice  4.000,00 

  Zdrowa  Zorganizowanie III spartakiady sołeckiej  2.000,00 

  Rzeki  Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży  200,00 

Razem: 391.047,00 

W tym majątkowe :  160.179,00 
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Załącznik Nr 5  do Uchwały Nr 235/XXIX/2013  

Rady Gminy Kłomnice  

z dnia 30 grudnia 2013 r.  

Planowane dotacje do udzielenia z Budżetu Gminy Kłomnice w 2014 roku 

Dział Rozdział  Nazwa jednostki/ nazwa zadania Kwota dotacji w zł 

   podmiotowej przedmiotowej celowej 

Jednostki sektora finansów publicznych    

600  60014  
Starostwo Powiatowe w Częstochowie (dotacja 

majątkowa)   100 000,00 

700  70005  
Starostwo Powiatowe w Częstochowie (dotacja na 

zadania bieżące)   25 000,00 

750  75023  Miasto Częstochowa E-Region (dotacja majątkowa)   275 280,00 

754  75404  Komenda Wojewódzka Policji (dotacja majątkowa)   20 000,00 

754  75416  Gmina Mykanów (dotacja na zadania bieżące)   465 000,00 

921  92109  
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach (dotacja na 

zadania bieżące) 390 000,00   

921  92116  
Gminna Biblioteka  Publiczna (dotacja na zadania 

bieżące) 371 783,00   

  Razem 761 783,00 0,00 885 280,00 

Jednostki spoza sektora finansów publicznych    

754  75412  OSP na działaność p. poż.(dotacja  majątkowa)   11 000,00 

754  75412  OSP na działaność p. poż.(dotacja na zadania bieżące)   6 700,00 

851  85154  

organizacje pozarządowe na zadania w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi (dotacja na zadania 

bieżące)   100 000,00 

900  90095  
organizacje pozarzadowe na funkcjonowanie 

świetlicy(dotacja na zadania bieżące)   3 500,00 

921  92108  
organizacje pozarządowe na prowadzenie orkiestr 

(dotacja na zadania bieżące)   82 800,00 

921  92195  
organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury 

i dziedzictwa narodowego (dotacja na zadania bieżące)   28 500,00 
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926  92605  
organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu (dotacja na zadania bieżące)   155 000,00 

  Razem   387 500,00 

      

Dotacje razem     2 034 563,00 zł     

w tym 

majątkowe   406 280,00 zł    
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Załącznik Nr 6  do Uchwały Nr 235/XXIX/2013  

Rady Gminy Kłomnice  

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 I .Plan dochodów zadań zleconych 

Dział Treść Wartość 

750 Administracja publiczna 68 368,00 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

68 368,00 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 
2 417,00 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

2 417,00 

752 Obrona narodowa 300,00 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

300,00 

851 Ochrona  zdrowia 1 142,00 

   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

1 142,00 

852 Pomoc społeczna 3 506 352,00 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

3 506 352,00 

Razem: 3 578 579,00 

II. Plan wydatków zadań zleconych 

Dział Rozdział Treść Wartość 

750  Administracja publiczna 68 368,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie  68 368,00 

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  68 368,00 

751  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 
2 417,00 
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 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa  
2 417,00 

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2 417,00 

752  Obrona narodowa 300,00 

 75212  Pozostałe wydatki obronne  300,00 

  wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;  300,00 

851  Ochrona zdrowia 1 142,00 

 85195  Pozostała działalność  1 142,00 

  wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;  172,00 

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  970,00 

852  Pomoc społeczna 3 506 352,00 

 85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

3 495 252,00 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych;  3 311 394,00 

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  170 200,00 

  wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;  13 658,00 

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej.  

10 500,00 

  wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;  10 500,00 

 85219  Ośrodki Pomocy Społecznej  600,00 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych;  600,00 

Razem: 3 578 579,00 

III .Plan dochodów  zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa 

Dział Rozdział Treść Wartość 

750  Administracja publiczna 800,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie  800,00 

852  Pomoc społeczna 65 400,00 

 85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

65 400,00 

Razem: 66 200,00 

 

IV. Plan dochodów na  zadania  wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 309



Dział Treść Wartość 

710 Działalność usługowa 1 200,00 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  

wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej  

1 200,00 

Razem: 1 200,00 

 V. Plan wydatków na  zadania  wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej 

Dział Rozdział Treść Wartość 

710  Działalność usługowa 1 200,00 

 71035  Cmentarze  1 200,00 

  wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;  1 200,00 

Razem: 1 200,00 
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Załącznik Nr 7  do Uchwały Nr 235/XXIX/2013  

Rady Gminy Kłomnice  

z dnia 30 grudnia 2013 r.  

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK 

 Uchwała Budżetowa na 2014 rok została  sporządzona w oparciu o następujące materiały:  

Dochody majątkowe:   

 Dotacja na zadania:  

 · „Przebudowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Rzerzęczyce” 

 · „Centrum sportowo-rekreacyjne z funkcją kulturalną przy ul. Wolności 2  w Karczewicach gm. 

Kłomnice” 

 · „Budowa oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie 

Kłomnice”,  

 · „Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją 

na cele rekreacyjno-kulturalne” 

 · „Remont i renowacja boiska treningowego w Kłomnicach (obręb Nieznanice) wraz z realizacją 

niezbędnej infrastruktury dla przedmiotowej inwestycji” 

 · Budowa targowiska w msc. Kłomnice” 

 Realizacja zadań zaplanowanych na podstawie złożonych wniosków bądź planowanych do złożenia 

będzie zależała od otrzymania dotacji na ten cel.  

Dochody bieżące: 

1.  Roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 

podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/10/2013.  

2.  Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego 

FBI.3011.336.4.2013 z dnia 18.10.2013 roku.  

3.  Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura 

Wyborczego Delegatura w Częstochowie nr DCZ 3101-20/13 z dnia 21.10.2013 roku.  

4.  Dochody z tytułu sprzedaży usług - woda i kanalizacja w oparciu o przewidywane wykonanie 

nie zakładając  wzrostu cen w porównaniu do 2013 roku.  

5.  Wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Finansowego- Księgowość podatkowa 

i wymiar,  przy założeniu że podatki będą na poziomie roku 2013.  

6.  Dotacja na zadanie bieżące współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 

podstawie podpisanych umów oraz zaakceptowanych wniosków.  

7. Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013.  

Wydatki majątkowe: 

 Dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień i umów zwartych w latach poprzednich.  

Realizacja inwestycji wieloletnich zgodnie z Wykazem przedsięwzięć. Pozostałe zadania inwestycyjne 

zgodnie z wnioskami i uzgodnieniami.  

Wydatki bieżące: 

1.  Wynagrodzenia  zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród 

oraz przewidywane  nagrody jubileuszowe.  

2.  Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym.  

3.  Rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u.of.p..  
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4.  Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez 

kierowników referatów przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania roku 2013, zakładając wzrost 

o inflację ok. 3,0%.  

5.  Odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie planowanego zadłużenia gminy na 31.12.2013 rok, biorąc 

pod uwagę oprocentowanie oraz planowane  rozchody i przychody w roku budżetowym.  

6.  Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Kłomnice w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej 

procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.  
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