
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/390/16 

RADY GMINY JASIENICA 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

UCHWAŁA BUDŻETOWA 

Gminy Jasienica na rok 2017 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016 r.  poz. 446) oraz art. 239 i art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 

Rada Gminy Jasienica 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości  

85 123 052,00  zł, w tym: 

1) dochody bieżące: 81 123 052,00 zł, 

2) dochody majątkowe: 4 000 000,00 zł. 

2. Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2017 według działów klasyfikacji 

budżetowej i źródeł ich pochodzenia: 

Lp. Dział Nazwa - Treść Kwota  (zł.) 
Jednostki 

realizujące 

dochody 

     

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 950,00  

  w tym:   

  a) dochody bieżące 950,00 
 

  
w tym:   

  
dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych gminy  

(z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich ) 
950,00 

Urząd Gminy 

Jasienica 

2 600 Transport i łączność 6 000,00  

  w tym:   

  a) dochody bieżące 6 000,00 
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  w tym:   

  wpływy z usług 6 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

3 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 421 559,00  

  w tym:   

  a) dochody bieżące 421 559,00 
 

  w tym:   

  wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i  służebności 18 862,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 54 971,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy:  

186 541,00  UG Jasienica ; 36 000,00  GZOSiP w Jasienicy 
222 541,00 

Urząd Gminy 

Jasienica, 

GZOSiP w 

Jasienicy 

  wpływy z usług 100 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z pozostałych odsetek 25 185,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  b) dochody majątkowe 4 000 000,00 
 

  Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 4 000 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

4 750 Administracja publiczna 142 100,00  

  w tym:   

  a) dochody bieżące 142 100,00  

  w tym:   

  
dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej 
92 100,00 

Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z różnych dochodów 50 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

5 751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
3 800,00  

  w tym:   

  
a) dochody bieżące 3 800,00 

 

  w tym:   

  

dotacja z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura 

Wojewódzka w Bielsku-Białej) na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej 
3 800,00 

Urząd Gminy 
Jasienica 

6 752 Obrona narodowa 300,00  

  w tym:   
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a) dochody bieżące 300,00 

 

  w tym:   

  

dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej 
300,00 

Urząd Gminy 

Jasienica 

7 756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 
34 239 546,00  

  w tym:   

  a) dochody bieżące 34 239 546,00 
 

  w tym:   

  wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 500 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 400 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z podatku od nieruchomości 10 185 171,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z podatku rolnego 699 617,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z podatku leśnego 48 248,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z podatku od środków transportowych 688 710,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej 
40 000,00 

Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z podatku od spadków i darowizn 90 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z opłaty skarbowej 69 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z opłaty targowej 1 800,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 377 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na 

podstawie odrębnych ustaw 
93 000,00 

Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z różnych opłat 17 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z odsetek  od nieterminowych wpłat podatków i opłat 30 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

8 758 Różne rozliczenia 21 227 210,00  

  w tym:   

  a) dochody bieżące 21 227 210,00 
 

  w tym:   
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  część oświatowa subwencji ogólnej 20 568 648,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  część wyrównawcza subwencji ogólnej 658 562,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

9 801 Oświata i wychowanie 3 235 700,00  

  w tym:   

  a) dochody bieżące 3 235 700,00 

jednostki 

realizujące 

określono pod 
źródłem 

dochodu 

  w tym:   

  wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 387 000,00  

  

ZSP Grodziec 30 000,00 zł, ZSP w Iłownicy 10 000,00 zł , ZSP  

w Jasienicy 77 000,00 zł, ZSP w Mazańcowicach 80000,00 zł,  

ZSP w Międzyrzeczu 55 000,00 zł , ZSP w Rudzicy 60 000,00 zł 

,ZSP w Wieszczętach 20 000,00 zł ,PP w Świętoszówce  

55 000,00 zł 

  

  
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 
811 000,00  

  

ZSP Grodziec 70 000,00 , ZSP w Iłownicy 30 000,00 zł, ZSP  

w Jasienicy 120 000,00 zł ,ZSP w Mazańcowicach 170000,00 zł , 

ZSP w Międzyrzeczu 95 000,00 zł , ZSP w Rudzicy 160000,00 zł 

,ZSP w Wieszczętach 56 000,00 zł , PP  Świętoszówka  

110 000,00 zł 

  

  
dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych gminy  

(z tytułu najmu sal szkolnych ): 
31 100,00  

  

ZSP Grodziec 500,00 zł, ZSP w Iłownicy 1 200,00 zł, ZSP 

Mazańcowice 15 000,00 zł ,ZSP w Międzyrzeczu 200,00 zł ,ZSP  

w Rudzicy 500,00 zł ,ZSP w Wieszczętach 100,00 zł , SP  

w Świętoszówce 100,00 zł ,Gimnazjum w Jasienicy 5000,00 zł 

,Gimnazjum w Mazańcowicach 8 000,00 zł ,Gimnazjum w Rudzicy  

500,00 zł 

  

  wpływy z usług 933 000,00  

  

ZSP Grodziec 50 000,00 zł, ZSP w Iłownicy 28 000,00 zł , ZSP  

w Jasienicy 110 000,00 zł ,  ZSP w Mazańcowicach 180 000,00 zł,  

ZSP w Międzyrzeczu 85 000,00 zł , ZSP w Rudzicy 140 000,00 zł ,  

ZSP w Wieszczętach 50 000,00 zł ,Gimnazjum w Jasienicy  

70 000,00  zł, GZOSiP w Jasienicy 220 000,00 zł 

  

  wpływy z różnych dochodów: 5 000,00  

  GZOSiP w Jasienicy 5 000,00 zł   

  
dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań 

własnych bieżących gmin 
1 068 600,00 
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10 851 Ochrona zdrowia 100,00  

  w tym:   

  a) dochody bieżące 100,00 
 

  w tym:   

  
dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 
100,00 

GOPS w 

Jasienicy 

11 852 Pomoc społeczna 613 452,00  

  w tym:   

  a) dochody bieżące 613 452,00 
 

  w tym:   

  wpływy z różnych opłat 50,00 
GOPS w 

Jasienicy 

  wpływy z usług 500,00 
GOPS w 
Jasienicy 

  
dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
15 000,00 

GOPS w 

Jasienicy 

  pozostałe odsetki 700,00 
GOPS w 

Jasienicy 

  wpływy z różnych dochodów 10 000,00 
GOPS w 
Jasienicy 

  
dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 
49 011,00 

GOPS w 
Jasienicy 

  

dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań 

własnych bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane 

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej 

487 491,00 
GOPS w 
Jasienicy 

  
dofinansowanie na realizację  projektu  "Synergia społeczna  

 w Gminie Jasienica" współfinasowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
50 700,00 

GOPS w 

Jasienicy 

12 855 Rodzina 18 383 077,00  

  w tym:   

  a) dochody bieżące 18 383 077,00 
 

  w tym:   

  
dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 
18 367 577,00 

GOPS w 

Jasienicy 
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wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń rodzinnych, 

świadczeń wychowawczych 
15 500,00 

GOPS w 

Jasienicy 

13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 849 258,00  

  w tym:   

  a) dochody bieżące 2 849 258,00  

  
w tym:   

  
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na 

podstawie odrębnych ustaw 
2 806 258,00 

Urząd Gminy 
Jasienica 

  wpływy z różnych opłat 42 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  wpływy z odsetek  od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

  Razem dochody (1 do 13) 85 123 052,00  

Razem: 85 123 052,00 złotych, w tym: 

- dochody bieżące 81 123 052,00  zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.  50 700,00 zł, 

- dochody majątkowe 4 000 000,00 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.  0,00  zł. 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości  89 493 107,40 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 80 899 794,40 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 593 313,00 zł. 

2. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych budżetu na rok 2017  

z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść kwota 
Jednostki 

realizujące wydatki 

1 010  Rolnictwo i łowiectwo 117 100,00  

  01010 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi 
76 000,00 

Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym :   

   a) wydatki bieżące 21 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 21 000   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 21 000 
  

   b) wydatki majątkowe 55 000,00  

   w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 000   

   
realizacja zadania "Budowa wodociągu  

w Bielowicku"  55 000 
  

  01030 Izby rolnicze 16 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 181



   a) wydatki bieżące 16 000,00  

   w tym: dotacje na zadania bieżące 16 000   

  01095 Pozostała działalność 25 100,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 25 100,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 25 100   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 25 100 
  

2 020  Leśnictwo 100,00  

  02095 Pozostała działalność 100,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 100,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 100   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 100 
  

3 600  Transport i łączność 5 927 143,00  

  60014 Drogi publiczne powiatowe 1 286 353,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym :   

   b) wydatki majątkowe 1 286 353,00  

   
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  

1 286 353 
  

   
realizacja zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej 4425S"  26 600 
  

   
realizacja zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko"   

1 259 753 
  

  60016 Drogi publiczne gminne 4 340 790,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym :   

   a) wydatki bieżące 3 850 500,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 850 500   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 3 850 500 
  

   b) wydatki majątkowe 490 290,00  

   w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 490 290   
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realizacja zadania "Projekt organizacji ruchu- 

dokumentacja"  100 000 
  

   

realizacja zadania "Budowa chodnika dla 

pieszych w ciągu drogi gminnej nr 49025S 

(Kościelna) w sołectwie Iłownicy, w ramach 

przebudowy drogi"  95 000 

  

   

realizacja zadania "Budowa fragmentu drogi 

łączącej ulicę Kościelną z ulicą Rodzinną wraz  

z utwardzeniem powierzchni działki gminnej koło 

kościoła katolickiego w Jasienicy"  267 000 

  

   
realizacja zadania "Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na budowę drogi  

w Rudzicy "  28 290 
  

  60004 Lokalny transport zbiorowy 300 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 300 000,00  

   w tym: dotacje na zadania bieżące 300 000   

4 700  Gospodarka mieszkaniowa 4 865 000,00  

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 865 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 820 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 820 000   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 10 000 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań  810 000 
  

   b) wydatki majątkowe 4 045 000,00  

   
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  

4 045 000 
  

   

realizacja zadania: "Kompleksowa 

termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Jasienica- dokumentacja do 

projektu"  30 000 

  

   
realizacja zadania: "Wykonanie klimatyzacji  

w budynku Urzędu Gminy Jasienica"  100 000 
  

   
realizacja zadania: "Zakup nieruchomości  

w sołectwie Świętoszówka"  10 000 
  

   
realizacja zadania: "Zaplecze gospodarczo-

sportowe w Rudzicy"  300 000 
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realizacja zadania "Budowa sieci placów zabaw  

z elementami siłowni zewnętrznych na terenie 

Gminy Jasienica"  200 000 
  

   
realizacja zadania: "Wykonanie instalacji 

nawiewnej w OSP Mazańcowice, Rudzica, 

Iłownica"  40 000 
  

   

realizacja zadania: "Wymiana części konstrukcji 

dachowej i wymiana poszycia wraz z obróbkami 

na obiektach zlokalizowanych na Prochowni  

w Międzyrzeczu Górnym "  100 000 

  

   
realizacja zadania: "Wykonanie nawierzchni 

asfaltowej o pow.2000 m2 na działkach 162/15 

162/16 (PSZOK) "  150 000 
  

   

realizacja zadania: "Budowa farm 

fotowoltaicznych na potrzeby obiektów 

użyteczności publicznej w Gminie Jasienica- 

dokumentacja do projektu"  15000 

  

   

realizacja zadania: "Budowa farm 

fotowoltaicznych na potrzeby obiektów 

użyteczności publicznej w Gminie Jasienica"   

2 000 000 

  

   
realizacja zadania: "Budowa budynku 

socjalnego"  100 000 
  

   
realizacja zadania: "Rozbudowa  

i termomodernizacja istniejącego budynku OSP 

w Mazańcowicach"   1 000 000 
  

5 710  Działalność usługowa 500 000,00  

  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 500 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 500 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 500 000   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 2 000 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 498 000 
  

6 750  Administracja publiczna 7 186 500,00  

  75011 Urzędy wojewódzkie 92 100,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 92 100,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 92 100   
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w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 91 725 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 375 
  

  75022 
Rady gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
356 500,00 

Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 356 500,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 26 500   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 26 500 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

330 000 
  

  75023 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
6 271 000,00 

Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 6 200 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 158 000   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 5 251 261 
  

   
w tym na: wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 906 739 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

42 000 
  

   b) wydatki majątkowe 71 000,00  

   w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 71 000   

   
środki trwałe informatyczne, doposażenie 

serwerowni oraz serwerowni zapasowej  71 000 
  

  75075 
Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 
227 000,00 

Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 200 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 200 000   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 200 000 
  

   b) wydatki majątkowe 27 000,00  

   w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 000   
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Wydatki majątkowe związane z promocją- 

oprogramowanie graficzne, obiektyw 

szerokokątny  27 000 
  

  75095 Pozostała działalność 239 900,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym;   

   a) wydatki bieżące 239 900,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 132 900   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 132 900 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

107 000 
  

7 751  

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

3 800,00  

  75101 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
3 800,00 

Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 3 800,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 800   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 3 800 
  

8 752  Obrona narodowa 300,00  

  75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 300,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych  300   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 300 
  

9 754  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
559 000,00  

  75404 Komendy wojewódzkie Policji 25 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   b) wydatki majątkowe 25 000,00  

   w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000   

   

Udzielenie pomocy finansowej na zakup 

pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej 

Policji (Komisariat Policji w Jasienicy) -dotacja 

na Fundusz Wsparcia Policji 25 000 

  

  75412 Ochotnicze straże pożarne 483 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 
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   w tym:   

   a) wydatki bieżące 483 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 197 000   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 55 000 
  

   
w tym na: wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 142 000 
  

   w tym: dotacje na zadania bieżące 261 000   

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

25 000 
  

  75414 Obrona cywilna 28 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 8 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 8 000   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 8 000 
  

   b) wydatki majątkowe 20 000,00  

   w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000   

   
realizacja zadania " Budowa systemu 

ostrzegania ludności " 20 000 
  

  75495 Pozostała działalność 23 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 23 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 000   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 3 000 
  

   w tym: dotacje na zadania bieżące 20 000   

10 757  Obsługa długu publicznego 1 330 871,00  

  75702 

Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

1 330 871,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 1 330 871,00  

   w tym; na obsługę długu gminy 1 330 871   
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11 758  Różne rozliczenia 530 000,00  

  75818 Rezerwy ogólne i celowe 530 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 530 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 530 000   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 530 000 
  

12 801  Oświata i wychowanie 36 784 744,00  

  80101 Szkoły podstawowe 16 715 260,00 

ZSP Grodziec, ZSP 

Iłownica, ZSP 

Jasienica, ZSP 

Mazańcowice, ZSZP 

Międzyrzecze, ZSP 

Rudzica, ZSP 

Wieszczęta, SP 

Świętoszówka, UG 

Jasienica 
   w tym:   

   a) wydatki bieżące 15 215 260,00 

ZSP Grodziec, ZSP 

Iłownica, ZSP 

Jasienica, ZSP 

Mazańcowice, ZSZP 

Międzyrzecze, ZSP 

Rudzica, ZSP 

Wieszczęta, SP 

Świętoszówka,UG 

Jasienica 

   
w tym: wydatki jednostek budżetowych  

14 622 359 
  

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 11 928 481,00 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 2 693 878,00 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

592 901 
  

   b) wydatki majątkowe 1 500 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   

1 500 000 
  

   
realizacja zadania:" Termomodernizacja ZSP  

w Wieszczętach " 1 000 000 
  

   
realizacja zadania:" Modernizacja dachu 

budynku ZSP w Grodźcu "  250 000 
  

   
realizacja zadania:" Plac koło szkoły (ZSP)  

w Międzyrzeczu "  150 000 
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realizacja zadania:" Rozbudowa i modernizacja 

placów zabaw przy szkołach "  100 000 
  

  80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
45 691,00 SP Świętoszówka 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 45 691,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 43 191   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 39 191 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 4 000 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

2 500 
  

  80104 Przedszkola 6 018 994,00 

ZSP Grodziec, ZSP 

Iłownica, ZSP 

Jasienica, ZSP 

Mazańcowice, ZSZP 

Międzyrzecze, ZSP 

Rudzica, ZSP 

Wieszczęta,PP 

Świętoszówka, UG 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 6 018 994,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 096 225   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 4 296 495 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 799 730 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

222 769 
  

   w tym: dotacje na zadania bieżące 700 000  
Urząd Gminy 

Jasienica 

      

  80110 Gimnazja 7 540 799,00 

Gimnazjum 

Jasienica, 

Gimnazjum  

Mazańcowice, 

Gimnazjum 

Rudzica, 
   w tym;   

   a) wydatki bieżące 7 540 799,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 7 262 741   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 6 073 034 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 1 189 707 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

278 058 
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  80113 Dowożenie uczniów do szkół 603 400,00 

ZSP Iłownica, 

Gimnazjum 

Mazańcowice, 

Gimnazjum 

Rudzica, GZOSiP 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 603 400,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 600 400   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 600 400 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

3 000 
  

  80114 
Zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół 
1 168 060,00 GZOSiP  Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 1 168 060,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 167 060   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 953 000 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 214 060 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

1 000 
  

  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 144 373,00 

ZSP Grodziec, ZSP 

Iłownica, ZSP 

Jasienica, ZSP 

Mazańcowice, ZSZP 

Międzyrzecze, ZSP 

Rudzica, ZSP 

Wieszczęta, SP 

Świętoszówka, PP 

Świętoszówka, 

Gimnazjum 

Jasienica, 

Gimnazjum 

Mazańcowice, 

Gimnazjum 

Rudzica, 
   w tym:   

   a) wydatki bieżące 144 373,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 144 373   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 144 373 
  

  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 987 035,00 

ZSP Grodziec, ZSP 

Iłownica, ZSP 

Jasienica, ZSP 

Mazańcowice, ZSZP 

Międzyrzecze, ZSP 

Rudzica, ZSP 

Wieszczęta, PP 

Świętoszówka, 

Gimnazjum 

Jasienica, 

Gimnazjum 
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Rudzica, 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 2 987 035,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 987 035   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 1 584 035 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 1 403 000 
  

  80149 

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

471 060,00 

ZSP Grodziec, ZSP 

Iłownica, ZSP 

Jasienica, ZSP 

Mazańcowice, ZSZP 

Międzyrzecze, ZSP 

Rudzica, ZSP 

Wieszczęta,PP 

Świętoszówka, 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 471 060,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 470 870   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 393 050 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 77 820 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

190 
  

  80150 

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych, gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz 

szkołach artystycznych 

770 185,00 

ZSP Grodziec, ZSP 

Iłownica, ZSP 

Jasienica, ZSP 

Mazańcowice, ZSZP 

Międzyrzecze, ZSP 

Rudzica, ZSP 

Wieszczęta, SP 

Świętoszówka,  

Gimnazjum 

Jasienica, 

Gimnazjum 

Mazańcowice, 

Gimnazjum 

Rudzica, 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 770 185,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 769 185   
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w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 675 100 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 94 085 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

1 000 
  

  80195 Pozostała działalność 319 887,00 

ZSP Grodziec, ZSP 

Iłownica, ZSP 

Jasienica, ZSP 

Mazańcowice, ZSZP 

Międzyrzecze, ZSP 

Rudzica, ZSP 

Wieszczęta, SP 

Świętoszówka,  

Gimnazjum 

Jasienica, 

Gimnazjum 

Mazańcowice, 

Gimnazjum 

Rudzica, 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 319 887,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych  304 938   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 85 420 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 219 518 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

14 949 
  

13 851  Ochrona zdrowia 704 995,00  

  85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 30 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 4 500 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 25 500 
  

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 347 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 347 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 337 000   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 203 000 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 134 000 
  

   w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000   
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  85158 Izby wytrzeźwień 27 895,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 27 895,00  

   w tym: dotacje na zadania bieżące 27 895   

  85195 Pozostała działalność 300 100,00 
GOPS w Jasienicy, 

UG Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 100,00 GOPS w Jasienicy 

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 100   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 100 
  

   b) wydatki majątkowe 300 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  300 000   

   
realizacja zadania:" Budowa Ośrodka Zdrowia  

w Mazańcowicach "  300 000 
  

14 852  Pomoc społeczna 2 568 405,00  

  85202 Domy pomocy społecznej 500 000,00 GOPS w Jasienicy 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 500 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 500 000   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 500 000 
  

  85205 
Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
3 000,00 GOPS w Jasienicy 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 3 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 000   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 3 000 
  

  85213 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane  za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

43 155,00 GOPS w Jasienicy 

   w tym:   
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   a) wydatki bieżące 43 155,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 43 155   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 43 155 
  

  85214 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

150 211,00 GOPS w Jasienicy 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 150 211,00  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

150 211 
  

  85215 Dodatki mieszkaniowe 30 000,00 GOPS w Jasienicy 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 30 000,00  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

30 000 
  

  85216 Zasiłki stałe 99 736,00 GOPS w Jasienicy 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 99 736,00  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

99 736 
  

  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 318 112,00 GOPS w Jasienicy 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 1 318 112,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 313 312   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  1 187 312 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 126 000 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

4 800 
  

  85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
24 440,00 GOPS w Jasienicy 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 24 440,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 24 440   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 24 440 
  

  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 140 948,00 GOPS w Jasienicy 
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   w tym:   

   a) wydatki bieżące 140 948,00  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

140 948 
  

  85295 Pozostała działalność 258 803,00 GOPS w Jasienicy 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 258 803,00  

   

w tym: wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5  

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

zadań jednostki samorządu terytorialnego  

258 803,00 

  

15 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 924 500,00  

  85401 Świetlice szkolne 874 500,00 

ZSP w Grodźcu,  

ZSP w Iłownicy, 

ZSP w Jasienicy, 

ZSP w 

Mazańcowicach, 

ZSP w 

Międzyrzeczu ,ZSP 

w Rudzicy,  SP w 

Świętoszówce, 

Gimnazjum w 

Jasienicy 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 874 500,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 824 700   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 824 700 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

49 800 
  

  85415 
Pomoc materialna dla uczniów  

o charakterze socjalnym 
50 000,00 GOPS w Jasienicy 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 50 000,00  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

50 000 
  

16 855  Rodzina 18 497 077,00  

  85501 Świadczenia wychowawcze 12 931 869,00 
GOPS w Jasienicy, 

UG Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 12 931 869,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 191 030   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 150 604 
  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 181



   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 40 426 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

12 735 339 
  

   w tym: dotacje na zadania bieżące 5 500  
Urząd Gminy 

Jasienica 

  85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego 

5 451 208,00 
GOPS w Jasienicy, 

UG Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 5 451 208,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 338 482   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 323 604 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 14 878 
  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych   

5 102 726 
  

   w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000  
Urząd Gminy 

Jasienica 

  85504 Wspieranie rodziny 30 000,00 GOPS w Jasienicy 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 30 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000   

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 30 000 
  

  85508 Rodziny zastępcze 50 000,00 GOPS w Jasienicy 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 50 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 50 000 
  

  85510 
Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych 
34 000,00 GOPS w Jasienicy 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 34 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 34 000   
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w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 34 000 
  

16 900  
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
5 663 772,40  

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 868 844,40 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 868 844,40  

   w tym: dotacje na zadania bieżące 868 844,40   

  90002 Gospodarka odpadami 2 846 258,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 2 846 258,00  

   
w tym: wydatki jednostek budżetowych   

2 846 258 
  

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 140 000 
  

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań  2 706 258 
  

  90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 30 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 30 000 
  

  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 40 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 000   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 40 000 
  

  90013 Schroniska dla zwierząt 85 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 85 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 85 000   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 85 000 
  

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 668 670,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 
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   w tm:   

   a) wydatki bieżące 965 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych  965 000   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań  965 000 
  

   b) wydatki majątkowe 703 670,00  

   w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  703 670   

   

realizacja zadania:" Budowa oświetlenia 

ulicznego w Bielowicku,Bierach, Grodźcu, 

Jasienicy,  Mazańcowicach, Międzyrzeczu 

Dolnym, Rudzicy "  503 670 

  

   
realizacja zadania:" Budowa oświetlenia 

ulicznego  "  200 000 
  

  90095 Pozostała działalność 125 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tm:   

   a) wydatki bieżące 125 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych  115 000   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań  115 000 
  

   w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000   

17 921  
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
2 709 800,00  

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 901 800,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 1 901 800,00  

   w tym: dotacje na zadania bieżące  1 901 800  
Urząd Gminy 

Jasienica 

  92116 Biblioteki 495 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 495 000,00  

   w tym: dotacje na zadania bieżące  495 000  
Urząd Gminy 

Jasienica 

  92120 
Ochrona zabytków i  opieka nad 

zabytkami 
100 000,00 

Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 100 000,00  
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   w tym: dotacje na zadania bieżące  100 000  
Urząd Gminy 

Jasienica 

  92195 Pozostała działalność 213 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 213 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 110 000   

   
w tym na: wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 105 000 
  

   
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 5 000 
  

   w tym: dotacje na zadania bieżące 103 000   

18 926  Kultura fizyczna 620 000,00  

  92601 Obiekty sportowe 120 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 50 000,00  

   w tym: wydatki jednostek budżetowych  50 000   

   
w tym na; wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 50 000 
  

   b) wydatki majątkowe 70 000,00  

   w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000   

   
realizacja zadania "Dokończenie bieżni na 

boisku o nawierzchni sztucznej    (przy ZSP 

Wieszczęta) " 70 000 
  

  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 500 000,00 
Urząd Gminy 

Jasienica 

   w tym:   

   a) wydatki bieżące 500 000,00  

   
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

70 000 
  

   w tym: dotacje na zadania bieżące 430 000   

   OGÓŁEM 89 493 107,40  

Razem:  89 493 107,40 złotych w tym: 

1) wydatki bieżące 80 899 794,40  zł, w tym: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 53 997 154,00  zł: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 330 952,00 zł, 

- wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 19 666 202,00 zł, 

b) dotacje na zadania bieżące 5 259 039,40  zł, 
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c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 053 927,00  zł, 

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  

pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 258 803,00  zł, 

e) wydatki na poręczenia i gwarancje 0,00  zł, 

f) wydatki na obsługę długu 1 330 871,00  zł, 

2) wydatki majątkowe 8 593 313,00 zł,w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  u.o.f.p. 0 ,00 zł 

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 4 370 055,40 złotych pokryty zostanie przychodami  

z tytułu wolnych środków w wysokości  4 370 055,40 złotych. 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 094 299,40  zł oraz łączną kwotę 

rozchodów budżetu w wysokości 724 244,00  zł, wg specyfikacji jak poniżej: 

1. Przychody Budżetu 5 094 299,40 

 Z czego:  
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 0,00 

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 0,00 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5 094 299,40 

2. Rozchody budżetu 724 244,00 

 Z czego:  

 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 
724 244,00 

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów  przeznaczonych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5 000 000,00 zł 

3. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach 

określonych limitami z ust. 2. 

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości  300 000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości  230 000,00 zł: 

- z czego ·rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości  230 000,00 zł. 

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 

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

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

Dział Rozdz. § Nazwa - treść Dochody Wydatki 

1 2 3 4 5 6 

750   Administracja publiczna 92 100,00 92 100,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 92 100,00 92 100,00 

   w tym:   

   a) dochody  bieżące 92 100,00  

  

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 
  

   w tym:   

   b) wydatki bieżące  92 100,00 

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 92 100,00   
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 w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91725,00 

 
 

  
 

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań  375,00 

 
 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

3 800,00 3 800,00 

 

75101 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 
3 800,00 3 800,00 

   w tym:   

   a) dochody  bieżące 3 800,00  

  

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

  

   w tym:   

   b) wydatki bieżące  3 800,00 

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 800,00 
  

  
 

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań  3 800,00 

 
 

752   Obrona narodowa 300,00 300,00 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 

   w tym:   

   a) dochody  bieżące 300,00  

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

  

   w tym:   

   b) wydatki bieżące  300,00 

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 300,00 
  

  
 

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  300,00  
 

851   Ochrona zdrowia 100,00 100,00 

 
85195  Pozostała działalność 100,00 100,00 

   w tym:   

   a) dochody  bieżące 100,00  
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2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

 

 

   b) wydatki bieżące  100,00 

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 100,00 
  

  
 

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 100,00  

 

852   Pomoc społeczna 49 011,00 49 011,00 

 

85213 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

28 771,00 28 771,00 

   w tym:   

   a) dochody  bieżące 28 771,00  

  

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

  

   w tym:   

   b) wydatki bieżące  28 771,00 

   w tym: wydatki jednostek budżetowych  28 771,00   

  
 

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań  28 771,00   

 
85219  Ośrodki pomocy społecznej 800,00 800,00 

   w tym:   

   a) dochody  bieżące 800,00  

  

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

  

   w tym:   

   b) wydatki bieżące  800,00 

  
 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00   

 
85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
19 440,00 19 440,00 

   w tym:   

   a) dochody  bieżące 19 440,00  
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2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

 

 

   w tym:   

   b) wydatki bieżące  19 440,00 

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 19 440,00   

  
 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19440,00   

855   Rodzina 18 367 577,00 18 367 577,00 

 
85501 

 
Świadczenia wychowawcze 12 926 369,00 12 926 369,00 

   w tym:   

   a) dochody  bieżące 12 926 369,00  

  

2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom, związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

 

 

   w tym:   

   b) wydatki bieżące  12 926 369,00 

  
 w tym: wydatki jednostek budżetowych 191 030,00  

 

  
 

w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
150604,00  

 

  
 

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 40 426,00  
 

  
 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 12735339,00 

  

 

85502 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

5 441 208,00 5 441 208,00 

   w tym:   

   a) dochody  bieżące 5 441 208,00  

  

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

 

 

   w tym:   

   b) wydatki bieżące  5 441 208,00 

   w tym: wydatki jednostek budżetowych 338 482,00   

  
 

w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
323604,00  
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w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 14 878,00  
 

  
 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 5102726,00 

  

RAZEM: 18 512 888,00 18 512 888,00 

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację 

zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł Wydatki w zł 
1 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane  z ich poborem 

756  377 000,00  

1.1 dochody bieżące: 
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

 75618 377 000,00  

2 Ochrona zdrowia 851   377 000,00 

2.1 Zwalczanie narkomanii 
wydatki bieżące; 30 000,00 
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 
30 000,00 
W tym na: wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 4 500,00 
W tym na: wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań  25 500,00 

 85153  30 000,00 

2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  85154  347 000,00 

 wydatki bieżące; 347 000,00 
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 
337 000,00 
W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203 

000,00 
W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych 

działań 134 000,00 
W tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00 

    

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki na 

finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie ochrony środowiska w wysokości  30 000,00 zł: 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł Wydatki w zł 
1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 

900 90019 30 000,00  

1.1 dochody bieżące: 
-wpływy z opłat 30 000,00 

    

2 Oczyszczanie miast i wsi 900 90003  30 000,00 

2.1 wydatki bieżące; 30 000,00 
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 
30 000,00 
W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  30 000,00 

    

4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  2 806 258,00 zł oraz wydatki na 

finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w wysokości  

2 806 258,00 zł: 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł Wydatki w zł 
1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Gospodarka odpadami 
900 90002 2 806 258,00  

1.1 dochody bieżące: 
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
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jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw  2 806 258,00 

2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Gospodarka odpadami 

900 90002  2 806 258,00 

2.1 wydatki bieżące;  2 806 258,00 
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 
2 806 258,00 
W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  2 666 258,00 
W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   
140 000,00 

    

5) dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub 

dworców 6 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie utrzymania i 

remontów przystanków w wysokości  6 000,00 zł: 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł Wydatki w zł 
1. Transport i łączność 

Drogi Publiczne gminne 
600 60016 6 000,00  

1.1 dochody bieżące: 
-wpływy z usług  6 000,00 

    

2 Transport i łączność 600 60016  6 000,00 

2.1 wydatki bieżące;  6 000,00 
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 
6 000,00 
W tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  6 000,00 

    

6) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

Dział Rozdział Nazwa kwota 

600  Transport i łączność 1 586 353,00 

 60004 Lokalny transport zbiorowy 300 000,00 

  
Wydatki bieżące 
w tym: dotacje na zadania bieżące 

300 000,00 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 286 353,00 

  
Wydatki majątkowe 
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 

1 286 353,00 

    

851  Ochrona zdrowia 27 895,00 

 85158 Izby wytrzeźwień 27 895,00 

  
Wydatki bieżące 
w tym: dotacje na zadania bieżące 

27 895,00 

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017  jak w załączniku 

nr 1 do Uchwały. 

§ 8. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Komunalny  

w Jasienicy, jak w załączniku nr 2 do Uchwały. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Komunalnego  

w Jasienicy w łącznej kwocie 868 844,40  złotych w tym: 

1) dotację przedmiotową  na dopłaty do m
3 
wywozu nieczystości ciekłych   231 990,00 złotych, 

2) dotację przedmiotową na dopłaty do m
3 
ścieków  636 854,40 złotych. 

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do: 

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

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

3. przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie wydatków bieżących: 
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a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków, 

b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach 

działu wydatków, 

c) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w granicach rozdziału wydatków. 

§ 10. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym 

samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich 

latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu Gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych 

wydatków. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica. 

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2017 roku. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jan Batelt 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/390/16 

Rady Gminy Jasienica 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

I.Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora finansów publicznych  

w roku 2017 

      

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 

L.p. Dział Rozdz. Zadanie Kwota w złotych 

1. 921 92109 2480 dotacja dla GOK 1 901 800,00 

2. 921 92116 2480 dotacja dla Bibliotek 495 000,00 

    Razem 2 396 800,00 

      

I.2. Dotacje przedmiotowedla samorządowych zakładów budżetowych 

L.p. Dział Rozdz. § Zadanie Kwota w złotych 

1 900 90001 2650 
dopłata do 1m

3 
wywozu nieczystości 

ciekłych - Zakład Komunalny w 

Jasienicy 
231 990,00 

2. 900 90001 2650 
dopłata do 1m

3 
ścieków -  Zakład 

Komunalny w Jasienicy 
636 854,40 

    Razem 868 844,40 

      

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw 

L.p. Dział Rozdz. Zadanie Kwota w złotych 

1 600 60004 
Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-

Biała- przewozy MZK 
300 000,00 

2 600 60014 
Dotacja dla Powiatu Bielskiego na 

realizację zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej 4425S" 
26 600,00 

3 600 60014 

Dotacja dla Powiatu Bielskiego na 

realizację zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4417S Świętoszówka-

Bielsko" 

1 259 753,00 

4 754 75404 

Udzielenie pomocy finansowej na 

zakup pojazdów służbowych dla 

Komendy Miejskiej Policji 

(Komisariat Policji w Jasienicy) -

dotacja na Fundusz Wsparcia Policji 

25 000,00 

5 851 85158 

Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-

Biała na dofinansowanie działalności 

Ośrodka Przeciwdziałania 

Problemom Alkoholowym 

27 895,00 
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6 855 85501 

Zwroty dotacji (świadczenia 

wychowawcze) pobranych  

nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

5 500,00 

7 855 85502 

Zwroty dotacji (świadczenia 

rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego) pobranych  

nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

10 000,00 

8 921 92195 

dotacja celowa na sfinansowanie 

zadania - opracowanie, wydawanie  

miesięcznika samorządowego Gminy 

Jasienica 

53 000,00 

    
Razem 1 707 748,00 

      

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

      

II.1.  Dotacje podmiotowedla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

      

L.p. Dział Rozdz. § Zadanie Kwota w złotych 

1 801 80104 2540 Niepubliczne przedszkole 700 000,00 

    Razem 700 000,00 

      

II.2.  Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

      

L.p. Dział Rozdz. § Zadanie Kwota w złotych 

1 010 01030 2850 
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 

w wysokości 2% uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego 
16 000,00 

2 754 75412 2820 
Zapewnienie gotowości bojowej w 

gminie Jasienica realizowane przez 

OSP Grodziec 
15 867,00 

3 754 75412 2820 
Zapewnienie gotowości bojowej w 

gminie Jasienica realizowane przez 

OSP Iłownica 
16 865,00 

4 754 75412 2820 
Zapewnienie gotowości bojowej w 

gminie Jasienica realizowane przez 

OSP Jasienica 
30 500,00 

5 754 75412 2820 
Zapewnienie gotowości bojowej w 

gminie Jasienica realizowane przez 

OSP Landek 
17 666,00 

6 754 75412 2820 
Zapewnienie gotowości bojowej w 

gminie Jasienica realizowane przez 

OSP Łazy 
18 964,00 

7 754 75412 2820 
Zapewnienie gotowości bojowej w 

gminie Jasienica realizowane przez 

OSP Mazańcowice 
35 320,00 
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8 754 75412 2820 
Zapewnienie gotowości bojowej w 

gminie Jasienica realizowane przez 

OSP Międzyrzecze Dolne 
23 368,00 

9 754 75412 2820 
Zapewnienie gotowości bojowej w 

gminie Jasienica realizowane przez 

OSP Międzyrzecze Górne 
28 000,00 

10 754 75412 2820 
Zapewnienie gotowości bojowej w 

gminie Jasienica realizowane przez 

OSP Roztropice 
18 099,00 

11 754 75412 2820 
Zapewnienie gotowości bojowej w 

gminie Jasienica realizowane przez 

OSP Rudzica 
21 500,00 

12 754 75412 2820 
Zapewnienie gotowości bojowej w 

gminie Jasienica realizowane przez 

OSP Świętoszówka 
18 295,00 

13 754 75412 2820 
Zapewnienie gotowości bojowej w 

gminie Jasienica realizowane przez 

OSP Wieszczęta 
16 556,00 

14 754 75495 2360 

Wspieranie działań z zakresu 

ratownictwa i ochrony ludności oraz 

porządku i bezpieczeństwa 

publicznego 

20 000,00 

15 851 85154 2360 
Wspieranie działań na rzecz 

przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym 
10 000,00 

16 900 90095 2360 
Wspieranie inicjatyw  z zakresu 

ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
10 000,00 

17 921 92195 2360 
Wspieranie społecznych inicjatyw  z 

zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego 
50 000,00 

18 921 92120 2720 
Dotacja na prace konserwatorskie 

przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 
100 000,00 

19 926 92605 2360 
Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej wśród dzieci i 

młodzieży 
400 000,00 

20 926 92605 2360 
Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej wśród mieszkańców 
30 000,00 

    Razem 897 000,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/390/16 

Rady Gminy Jasienica 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

l.p. Wyszczególnienie 

Stan środków 

obrotowych na 

początek roku 

Przychody Koszty Stan 

środków 

obrotowych 

na koniec 

roku 

Ogółem Przychody 

własne 

Dotacje 

przedmiotowe 

netto* 

VAT od dotacji 

przedmiotowych 

Ogółem 
VAT od dotacji 

przedmiotowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Zakład Komunalny 

w Jasienicy -51 939,99 1 967 397,66 1 098 553,26 804 485,56 64 358,84 1 967 397,66 64 358,84 -51 939,99 

Dział 900, Rozdział  

90001 

          

 * - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT)  868 844,40 złotych     
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