
 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/397/21 
RADY MIEJSKIEJ W  CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211, art. 216, art. 217, art. 233 w zw. 
z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, z 2018 r. 
poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320, z 2019 r. poz. 1622, 2020) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę 891 520,22 zł 

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 220 000 zł 
dochody bieżące / pozostałe o kwotę 220 000 zł 
wpływy z różnych opłat o kwotę 220 000 zł 
(realizuje FK TZ)   
   
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 117 410,76 zł 
dochody bieżące/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 117 410,76 zł 
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

o kwotę 117 410,76 zł 

(realizuje FN)   
   
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM 

o kwotę 150 000 zł 

dochody bieżące/ pozostałe o kwotę 150 000 zł 
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 150 000 zł 
(realizuje FK)   
   
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 264 109,46 zł 
dochody bieżące/ pozostałe o kwotę 5 000 zł 
wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 000 zł 
(realizuje ZSP nr 2)   
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dochody bieżące/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 259 109,46 zł 
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

o kwotę 259 109,46 zł 

(realizuje FN)   
   
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 140 000 zł 
dochody bieżące/ pozostałe o kwotę 140 000 zł 
wpływy z usług o kwotę 140 000 zł 
(realizuje OPS)   

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę 163 500 zł 

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM 

o kwotę 150 000 zł 

dochody bieżące/ pozostałe  o kwotę 150 000 zł 
wpływy z opłaty targowej o kwotę 150 000 zł 
(realizuje FK)   
   
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 13 500 zł 
dochody bieżące/ pozostałe o kwotę 13 500 zł 
wpływy z różnych dochodów o kwotę 13 500 zł 
(realizuje OPS)   

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę 894 503,86 zł 

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 220 000 zł 
Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy o kwotę 220 000 zł 
wydatki bieżące o kwotę 220 000 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych o kwotę 220 000 zł 

(realizuje PTZ TZ)   
   
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 165 190,76 zł 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 47 780 zł 
wydatki bieżące o kwotę 47 780 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych o kwotę 47 780 zł 

(realizuje FK)   
   
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego o kwotę 117 410,76 zł 

wydatki bieżące o kwotę 117 410,76 zł 
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę 117 410,76 zł 

(realizuje ZOPO UE)   
   
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 5 520 zł 
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego o kwotę 5 520 zł 

wydatki bieżące o kwotę 5 520 zł 
dotacje na zadania bieżące o kwotę 5 520 zł 
(realizuje FK)   
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Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 425 759,46 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 166 650 zł 
wydatki bieżące o kwotę 166 650 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od 
wynagrodzeń o kwotę 32 264 zł 

(realizuje ZSP nr 1 +2 691 zł, ZSP nr 2 +1 347 zł, SP nr 3 +1 319 zł, SP 
nr 4 +4 036 zł, SP nr 5 +4 012 zł, SP nr 6 +4 039 zł, SP nr 7 +2 691 zł, 
SP nr 2 Ligota +4 051 zł, SP nr 3 Ligota +1 346 zł, SP Zabrzeg +4 039 zł, 
ZSP Bronów +2 693 zł) 

  

   
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych o kwotę 134 386 zł 

(realizuje ZSP nr 2 +5 790 zł, ZOPO +128 596 zł)   
   
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 259 109,46 zł 
wydatki bieżące o kwotę 259 109,46 zł 
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę 259 109,46 zł 

(realizuje SP nr 8 UE)   
   
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 4 833,64 zł 
Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 4 833,64 zł 
wydatki bieżące o kwotę 4 833,64 zł 
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę 4 833,64 zł 

(realizuje OPS, w tym: 4 417,84 zł UE, 415,80 zł SK)   
   
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA o kwotę 26 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 26 000 zł 
wydatki bieżące o kwotę 26 000 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od 
wynagrodzeń o kwotę 26 000 zł 

(realizuje AZK)   
   
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA o kwotę 47 200 zł 
Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 47 200 zł 
wydatki bieżące o kwotę 47 200 zł 
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 47 200 zł 
(realizuje SO)   

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 166 483,64 zł, zwiększa się przychody o kwotę 166 483,64 zł 
z tytułu wolnych środków. 

§ 5. Dochody budżetu Gminy wyniosą - 248 721 332,29 zł 
Wydatki budżetu Gminy wyniosą - 262 225 865,23 zł 
Przychody budżetu Gminy wyniosą - 16 363 131,13 zł 
Rozchody budżetu Gminy wyniosą - 2 858 598,19 zł 
   
Deficyt budżetu Gminy wynosi: -  13 504 532,94 zł 
i zostanie pokryty:   
- kredytami - 6 939 863,32 zł 
- wolnymi środkami - 1 784 486,56 zł 
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

- 1 956 751,50 zł 
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szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych 
ustawach 
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na 
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 
środków 

- 2 823 431,56 zł 

§ 6. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami po stronie wydatków: 

Zmniejsza się: o kwotę 586 857 zł 
   
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o kwotę 241 000 zł 
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu 
terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 

o kwotę 241 000 zł 

wydatki bieżące o kwotę 241 000 zł 
obsługa długu publicznego o kwotę 241 000 zł 
(realizuje FK)   
   
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 325 857 zł 
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 325 857 zł 
wydatki bieżące o kwotę 325 857 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od 
wynagrodzeń o kwotę 325 857 zł 

(realizuje MOGK)   
   
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 20 000 zł 
wydatki bieżące o kwotę 20 000 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych o kwotę 20 000 zł 

(realizuje IZD)   
   
Zwiększa się:  o kwotę 586 857 zł 
   
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 241 000 zł 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 241 000 zł 
wydatki bieżące o kwotę 241 000 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych o kwotę 241 000 zł 

(realizuje FK)   
   
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 10 000 zł 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę 10 000 zł 
wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł 
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10 000 zł 
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej 
(zlewnia rowu R-D) – etap I    

(realizuje IZD)   
   
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 325 857 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 325 857 zł 
wydatki bieżące o kwotę 325 857 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od 
wynagrodzeń o kwotę 325 857 zł 

(realizuje ZSP nr 1 +19 459 zł, SP nr 2 +44 234 zł, SP nr 3 +43 736 zł,   
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SP nr 4 +22 381 zł, SP nr 5 +18 852 zł, SP nr 6 +12 941 zł, SP nr 7 
+39 290 zł, SP nr 8 +13 429 zł, SP nr 1 Ligota +18 446 zł, SP nr 2 Ligota 
+30 143 zł, SP nr 3 Ligota +21 262 zł, SP Zabrzeg +31 978 zł, ZSP 
Bronów +9 706 zł ) 
   
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA o kwotę 10 000 zł 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 10 000 zł 
wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł 
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10 000 zł 
Dobudowa punktów świetlnych w ciągu ul. Elizy Orzeszkowej 
w Czechowicach-Dziedzicach – etap I   

(realizuje IZD)   

§ 7. Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału: 

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA   
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej   
(realizuje MOSiR)   
   
Zmniejsza się:   
wydatki bieżące o kwotę 54 000 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych o kwotę 54 000 zł 

   
Zwiększa się:   
wydatki majątkowe o kwotę 54 000 zł 
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 54 000 zł 
Zakup używanego pojazdu dostawczego +40 000 zł   
Zakup używanego traktorka +14 000 zł   

§ 8. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXI/373/20 Rady Miejskiej 
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 grudnia 2020 r. – dochody budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 
2021 r., zgodnie z ww. paragrafami. 

§ 9. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej nr XXXI/373/20 Rady Miejskiej 
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 grudnia 2020 r. – wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 
2021 r., zgodnie z ww. paragrafami. 

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXI/373/20 Rady Miejskiej 
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 grudnia 2020 r. – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 
z budżetu gminy na 2021 rok”, zgodnie z ww. paragrafami. 

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej nr XXXI/373/20 Rady Miejskiej 
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 grudnia 2020 r. – „Plan przychodów i rozchodów na rok 2021”, 
zgodnie z ww. paragrafami. Do uchwały załącza się załączniki nr 1 i 5 po dokonanych zmianach. 

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Damian Żelazny 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/397/21 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 
2021 ROK  

L.p. Dział Rozdz. § Nazwa Plan na 2021r. Rodzaj dotacji 
1. 010   Rolnictwo i łowiectwo 105 500,00  
  01009  Spółki wodne 100 000,00  

   2830 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych 

100 000,00 
celowa dla jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 

  01020  Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 5 500,00  

   2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

5 500,00 
celowa dla jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 

    (Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego)   

2. 600   Transport i łączność 2 107 557,53  
  60004  Lokalny transport zbiorowy 1 206 203,68  

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

1 206 203,68 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

  60014  Drogi publiczne powiatowe 901 353,85  

   6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

901 353,85 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

3. 700   Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00  
  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00  

   2320 
Dotacje celowa przekazane dla powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

10 000,00 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

4. 710   Działalność usługowa 510 474,00  
  71012  Zadania z zakresu geodezji i kartografii 510 474,00  

   2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących 

510 474,00 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

5. 750   Administracja publiczna 110 000,00  
  75020  Starostwa powiatowe 110 000,00  

   2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących 

110 000,00 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

6. 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 467 000,00  

 
  75412  Ochotnicze straże pożarne 467 000,00  
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   2820 
Dotacja celowa  z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom 

467 000,00 
celowa dla jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 
7. 758   Różne rozliczenia 5 520,00  

  75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 5 520,00  

   2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie 
pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 5 520,00 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 

publicznych 
8. 801   Oświata i wychowanie 3 598 712,00  
  80101  Szkoły podstawowe 986 012,00  

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

6 000,00 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych  

   2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty 980 012,00 

podmiotowa dla 
jednostek spoza 
sektora finansów 

publicznych 
  80104  Przedszkola 1 468 000,00  

   2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 468 000,00 

podmiotowa dla 
jednostek spoza 
sektora finansów 

publicznych 

  80149  

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego 

996 000,00  

   2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty 996 000,00 

podmiotowa dla 
jednostek spoza 
sektora finansów 

publicznych 

  80150  
Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

123 700,00  

   2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty 123 700,00 

podmiotowa dla 
jednostek spoza 
sektora finansów 

publicznych 
  80195  Pozostała działalność 25 000,00  
    (Ratownictwo i ochrona ludności)   

   2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

25 000,00 
celowa dla jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 

9. 851   Ochrona zdrowia 207 715,00  
  85153  Zwalczanie narkomanii 10 000,00  

   2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

10 000,00 
celowa dla jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 

  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000,00  
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   2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

30 000,00 
celowa dla jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 

  85158  Izby wytrzeźwień 167 715,00  

   2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących 

167 715,00 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

10. 852   Pomoc społeczna 93 050,00  

  85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

400,00  

   2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

400,00 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

  85214  
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

1 000,00  

   2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

1 000,00 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

  85216  Zasiłki stałe 1 000,00  

   2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

1 000,00 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

  85230  Pomoc w zakresie dożywiania 100,00  

   2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

100,00 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

  85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 500,00  

   2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

500,00 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

  85295  Pozostała działalność 90 050,00  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 1285



   2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

90 050,00 
celowa dla jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 

    (Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)   
11. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 286 250,00  
  85404  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 153 000,00  

   2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty 153 000,00 

podmiotowa dla 
jednostek spoza 
sektora finansów 

publicznych 

  85412  
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 
młodzieży 

133 250,00  

   2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

133 250,00 
celowa dla jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 

    (Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieży)   

12. 855   Rodzina 53 900,00  
  85501  Świadczenie wychowawcze 20 000,00  

   2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

20 000,00 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

  85502  
Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

33 000,00  

   2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

33 000,00 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

  85504  Wspieranie rodziny 900,00  

   2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

900,00 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych 

13. 900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 12 454 688,00  

  90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000,00  

   6230 

Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

50 000,00 
celowa dla jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 

  90013  Schroniska dla zwierząt 105 000,00  
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   2310 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

105 000,00 
celowa dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych  

  90095  Pozostała działalność 12 299 688,00  

   6239 

Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

12 299 688,00 
celowa dla jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 

14. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 653 600,00  

  92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 17 800,00  

   2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

17 800,00 
celowa dla jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 

    (Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury 
i tradycji)   

  92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 033 800,00  

   2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 2 033 800,00 

podmiotowa dla 
jednostek sektora 

finansów 
publicznych  

  92116  Biblioteki 2 602 000,00  

   2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 2 602 000,00 

podmiotowa dla 
jednostek sektora 

finansów 
publicznych  

15. 926   Kultura fizyczna 740 400,00  
  92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  325 400,00  

   2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

325 400,00 
celowa dla jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 

    (Upowszechnianie kultury fizycznej )   
  92695  Pozostała działalność 415 000,00  

   2820 
Dotacja celowa na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

415 000,00 
celowa dla jednostek 

spoza sektora 
finansów 

publicznych 
OGÓŁEM:  25 404 366,53  

       
a) dotacje dla 

organizacji pożytku 
publicznego 

 
  1 519 000,00  

 w tym:      
  dotacje dla OSP    467 000,00  
 przeciwdziałanie 

alkoholizmowi    30 000,00  
 pozostałe dotacje    1 022 000,00  

b) dotacje dla oświaty 
niepublicznej    3 720 712,00  

c) dotacje dla 
instytucji kultury    4 635 800,00  

d) pozostałe dotacje    15 528 854,53  
     25 404 366,53  
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 dotacje dla 
jednostek sektora 
finansów 
publicznych  

  7 714 966,53  

 dotacje dla 
jednostek spoza 
sektora finansów 
publicznych  

  17 689 400,00  

     25 404 366,53  
       
       
 podmiotowe    8 356 512,00  
 celowe związane z 

realizacją zadań 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego  

  17 047 854,53  

     25 404 366,53  
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/397/21 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

 

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2021 
Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan 

PRZYCHODY  16 363 131,13 zł 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach 

905 1 956 751,50 zł 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 
dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 
z udziałem tych środków 

906 2 823 431,56 zł 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 4 643 084,75 zł 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 
952 6 939 863,32 zł 

ROZCHODY  2 858 598,19 zł 
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 858 598,19 zł 
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