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UCHWAŁA NR  …..  /….. / 2015 

RADY GMINY LISZKI 

z dnia: …… grudnia 2015 r. 

 

w sprawie: budżetu Gminy Liszki na rok 2016 

 

                                                                          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 

marca 1990 r o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art.212, 

art.214, art. 215, art. 217, art.235, art. 237,art.239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r    

o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885)  

 

RADA GMINY LISZKI 

uchwala co następuje 

 

§  1 

  

 Ustala się dochody budżetu gminy  w kwocie   48.500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 

 W tym: 

    1) Dochody bieżące w kwocie   46.500.000 zł      

    2) Dochody majątkowe w kwocie   2.000.000zł                                                              

  

§ 2 

 

 Ustala się wydatki budżetu gminy  w kwocie  63.312.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.1 

    i 2.2 

    W tym: 

    1) Wydatki bieżące w kwocie   41.522.100 zł 

    2) wydatki majątkowe w kwocie   21.790.000 zł 

 

§   3 

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie                                                                                                 

    14.812.100 zł  zgodnie z załącznikiem nr 3                                      

    Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie z zaciągniętego kredytu w kwocie 11.500.000 zł  

    pożyczki w kwocie 1.500.000,00 i wolnych środków w kwocie 1.812.100 zł  

     

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie  15.602.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 

    w tym:             

    1) z zaciągniętego kredytu w kwocie   11.500.000 zł    

    2) z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł  

    2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy  w kwocie 2.602.100 zł                                                                

 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie   790.000 zł  zgodnie z załącznikiem nr 3                                                                

     dotyczące spłaty pożyczki  w kwocie   790.000 zł 

 

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:   

     1)  kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 11.500.000 zł  

     2)  pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.500.000 zł   

     3) ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego 

         deficytu budżetu w kwocie   3.000.000 zł 
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§  4   

 

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kocie 2.604.100 z zgodnie z 

załącznikiem nr 4    

§  5 

 

Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie  

297.607,17 zgodnie z załącznikiem nr 5  

 

§  6 

 

Dochody i wydatki budżetu obejmują dotacje i wydatki na zadania realizowane na podstawie 

porozumień jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53.000 dochody i 65.000,00 wydatki 

zgodnie z załącznikiem nr 6 

 

§  7 

 

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne na kwotę  21.790.000 zł  zgodnie                                                                                                                 

z załącznikiem nr 7.                      

§   8 

 

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 

 w kwocie   5.631.500 zł  zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

§  9 

 

 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych  

 w kwocie 320.000 zł oraz wydatki na program profilaktyki i rozwiązywania problemów  

alkoholowych w kwocie 345.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.   

                                                                                             

§  10 

 

Tworzy się w budżecie rezerwę ogólną i celową w kwocie    1.000.100 zł                                                                                      

1) rezerwa ogólna  538.890 zł 

2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie  105.000 zł  

3) rezerwa celowa na wynagrodzenia  w  kwocie    150.000 zł 

4) rezerwa celowa do dyspozycji sołectw w kwocie  206.210 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   zgodnie z załącznikiem nr 10.                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

§  11 

 

Ustala się plan dochodów w kwocie 40.000 zł i wydatków w kwocie 40.000 zł związanych z 

ochronną środowiska  zgodnie z załącznikiem nr 11    
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§  12 

 

Ustala się plan dochodów w kwocie 1.335.000 zł i wydatków w kwocie 1.500.100 zł  związanych z 

odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 12  

 

 

§  13 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 

  

2)dokonywania zmian w zakresie planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia  

    ze stosunku pracy w ramach działu 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu  

3) zaciągnięcia w roku 2016 zaplanowanego  kredytu w kwocie określonej w § 3,                                                                                                                                                                                                       

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na    

    rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,                                 

4) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu   

    budżetu do wysokości 3.000.000 zł . 

                                                                                                             

§  14 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki. 

 

§  15 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016  r
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                                                                              Załącznik  nr  1 

                                                                              do  uchwały  ……. /        /2015 

                                                                              Rady Gminy Liszki 

                                                                              z dnia: …….. grudnia 2015 r.       

                                                                           

Dochody budżetu gminy 

 

Dz Roz § Wyszczególnienie Plan na rok        

2016 

   Dochody ogółem 48.500.000 

   W tym:  

   1. Dochody bieżące 46.500.000 

   2. Dochody majątkowe 2.000.000 

   W tym:  

   - dochody ze sprzedaży majątku 500.000 

     

010   Rolnictwo i łowiectwo 700.000 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 700.000 

   W tym:  

   1. dochody bieżące 700.000 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 700.000 

   - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe 700.000 

     

020   Leśnictwo 2.000 

 02001  Gospodarka leśna 2.000 

   W tym:  

   1. dochody bieżące 2.000 

  0750 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 

2.000 

   - czynsz łowiecki 2.000 

     

700   Gospodarka mieszkaniowa 2.149.400 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.149.400 

   W tym:  

   1. dochody bieżące 1.649.400 

  0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 46.000 

   - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 46.000 

  0750 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   

1.600.000 

   - czynsze za dzierżawę gruntów i lokali 1.600.000 

  0920 Pozostałe odsetki 2.000 

   - odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1.400 

   - zwrot za dokumentację geodezyjną 1.400 
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   2. dochody majątkowe 500.000 

  0770 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500.000 

   - sprzedaż mienia  Gminy Liszki 500.000 

     

750   Administracja publiczna 111.000 

 75011  Urzędy wojewódzkie 97.000 

   W tym:  

   1. dochody bieżące 97.000 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

97.000 

   - dotacja celowa na zadania zlecone utrzymania administracji 

rządowej 

97.000 

 75023  Urzędy gmin 14.000 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 14.000 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 14.000 

   - różne dochody 7.000 

   - wpływy z reklam 7.000 

     

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

2.500 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa  

2.500 

   1.Dochody bieżące 2.500 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami  

2.500 

   - dotacja na zadania zlecone 2.500 

     

752   Obrona narodowa 900 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 900 

   1.Dochody bieżące 900 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

900 

   - dotacja na wydatki obronne 900 

     

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 

 75414  Obrona cywilna  700 

   1.Dochody bieżące 700 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami  

700 

   - dotacja na zadania obrony cywilnej 700 

     

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

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

22.086.202 
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   W tym:  

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 61.000 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 61.000 

  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w 

formie karty podatkowej 

60.000 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000 

 75615  Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-

prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

4.742.500 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 4.742.500 

  0310 Podatek od nieruchomości 4.600.000 

  0320 Podatek rolny 25.000 

  0330 Podatek leśny 5.000 

  0340 Podatek od środków transportowych 59.000 

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 

  2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 

lokalnych 

23.500 

   - utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu ulg 

ustawowych 

23.500 

 75616  Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatków , podatku od czynności cywilno-prawnych oraz 

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  

3.799.500 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 3.799.500 

  0310 Podatek od nieruchomości 1.336.000 

  0320 Podatek rolny 1.227.000 

  0330 Podatek leśny 1.500 

  0340 Podatek od środków transportowych 230.000 

  0360 Podatek od spadków i darowizn 50.000 

  0430 Wpływy z opłaty targowej 80.000 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

30.000 

   - opłata planistyczna 30.000 

  0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 830.000 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

lokalnych 

15.000 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

495.000 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 495.000 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 70.000 

  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50.000 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 320.000 

  0490  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

30.000 

  0690 Wpływy z różnych opłat 20.000 
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  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5.000 

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12.988.202 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 12.988.202 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych  12.498.202 

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500.000 

     

758   Różne rozliczenia 15.608.195 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

12.686.875 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 12.686.875 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  12.686.875 

 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.840.820 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 2.840.820 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  2.840.820 

 75814  Różne rozliczenia finansowe 80.500 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 80.500 

  0920 Pozostałe odsetki 80.500 

   - odsetki od  środków na rachunkach bankowych 80.000 

   - dywidenda od udziałów w KBS 500 

     

801   Oświata i wychowanie 2.059.500 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.559.000 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 1.559.000 

  0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 

349.000 

   - wpływy za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych 349.000 

  0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 73.000 

   - wpływy za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych 73.000 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

własnych bieżących gmin  

1.137.000 

   - dotacja celowa na zadania własne z zakresu wychowania 

przedszkolnego 

1.137.000 

 80104  Przedszkola  500.500 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 500.500 

  0920 Pozostałe odsetki 500 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 500.000 

   - zwrot przez inne gminy dotacji udzielonych przez gminę dla 

przedszkoli 

500.000 

     

852   Pomoc społeczna 2.901.000 

   W tym:  

   1. dochody bieżące 2.901.000 

 85202  Domy pomocy społecznej 4.000 
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  0970 Wpływy z różnych dochodów 4.000 

   - zwrot opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 4.000 

 85204  Rodziny zastępcze 53.000 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

53.000 

   - dotacja na rodziny zastępcze 53.000 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

2.500.000 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami   

2.500.000 

   - dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych 

i Fundusz Alimentacyjnego 

2.500.000 

 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej  

20.000 

  2010 Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizacje zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami  

3.000 

   - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ubezpieczenia 

zdrowotnego 

3.000 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin 

17.000 

   - dotacja celowa na zadania własne w zakresie ubezpieczenia 

zdrowotnego 

17.000 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

6.000 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin  

6.000 

   - dotacja celowa na zadania własne w zakresie zasiłków 6.000 

 85216  Zasiłki stałe 233.000 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin  

233.000 

   - dotacja celowa na zadania własne w zakresie zasiłków stałych 233.000 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 40.000 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin 

40.000 

   - dotacja celowa na zadania własne w zakresie utrzymania ośrodka 40.000 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15.000 

  0830 Wpływy z usług 15.000 

   - wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze 15.000 

 85295  Pozostała działalność 30.000 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin  

30.000 

   - dotacja na dożywianie dzieci młodzieży w szkołach 30.000 
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900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.878.603 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.501.603 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 1.603 

  0830 Wpływy z usług 1.603 

   - opłata za ścieki 1.603 

   2. dochody majątkowe 1.500.000 

  6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 

samorządów województw pozyskane z innych źródeł 

1.500.000 

   - środki Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Zapewnienie 

prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze Dorzecza Sanki w 

Gminie Liszki” 

1.500.000 

 90002  Gospodarka odpadami 1.335.000 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 1.335.000 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  

1.335.000 

   - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.335.000 

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

za korzystanie ze środowiska 

40.000 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 40.000 

  0690 Wpływy z różnych opłat 40.000 

   - opłata za korzystanie ze środowiska  40.000 

 90020  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 

2.000 

   W tym:  

   1.Dochody bieżące 2.000 

  0400 Wpływy z opłaty produktowej 2.000 
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                                                                                      Załącznik nr  2.1 

                                                                                      do uchwały nr        /       / 2015 

                                                                                      Rady Gminy Liszki 

                                                                                      z dnia:  ……………. 2015 r.  

                                                                                        

Plan wydatków budżetu gminy 
 

Dz Roz Wyszczególnienie Plan  na rok 

2016 

  Wydatki ogółem 63.312.100 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 41.522.100 

  2.Wydatki majątkowe 21.790.000 

  W tym:  

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.790.000 

    

010  Rolnictwo i łowiectwo  5.811.000 

 01008 Melioracje wodne 20.000 

  w tym:  

  1. wydatki bieżące 20.000 

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.740.000 

  w tym:  

  1.Wydatki bieżące 60.000 

  2. wydatki majątkowe 5.680.000 

  W tym:  

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.680.000 

 01030 Izby Rolnicze 30.000 

  w tym:  

  1. wydatki bieżące 30.000 

 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000 

  w tym:  

  1. wydatki bieżące 5.000 

 01095 Pozostała działalność 16.000 

  w tym:   

  1. wydatki bieżące 16.000 

    

020  Leśnictwo 63.900 

 02001 Gospodarka leśna 63.900 

  w tym:  

  1. wydatki bieżące 63.900 

    

600  Transport i łączność 6.468.547 

 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.890.000 

  w tym:  

  1. wydatki bieżące 1.660.000 

  2. wydatki majątkowe 230.000 

  W tym:  

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 230.000 
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 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 650.000 

  W tym:  

  1.Wydatki majątkowe 650.000 

  W tym:  

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 650.000 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 920.000 

  W tym:  

  1.Wydatki majątkowe 920.000 

  W tym:  

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 920.000 

 60016 Drogi publiczne gminne 3.008.547 

  w tym:  

  1. wydatki bieżące 650.000 

  2. wydatki majątkowe 2.358.547 

  W tym:  

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  2.358.547 

    

700  Gospodarka mieszkaniowa 832.000 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 832.000 

  w tym:  

  1. wydatki bieżące 232.000 

  2. wydatki majątkowe 600.000 

  W tym:  

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 600.000 

    

710  Działalność usługowa 160.000 

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 160.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 160.000 

    

750  Administracja publiczna     5.340.500 

 75011 Urzędy Wojewódzkie 97.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 97.000 

 75022 Rady gmin 229.800 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 229.800 

 75023 Urzędy gmin 4.593.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 4.303.000 

  2. wydatki majątkowe 290.000 

  W tym:  

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 290.000 

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 250.500 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 250.500 

 75095  Pozostała działalność 170.200 

  W tym:  
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  1. wydatki bieżące 170.200 

    

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

2.500 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

2.500 

  W tym:   

  1. wydatki bieżące 2.500 

    

752  Obrona narodowa 900 

 75212 Pozostałe wydatki obronne 900 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 900 

    

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa 570.700 

 75403 Jednostki terenowe policji 10.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 10.000 

 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 10.000 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 550.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 340.000 

  2. wydatki majątkowe 210.000 

  W tym:  

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 210.000 

 75414 Obrona cywilna  700 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 700 

    

757  Obsługa długu publicznego 1.200.000 

 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego  

1.200.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 1.200.000 

    

758  Różne rozliczenia  1.000.100 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.000.100 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 1.000.100 

    

801  Oświata i wychowanie       26.687.200 

 80101 Szkoły podstawowe  16.569.352 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące   11.279.352 

  2. wydatki majątkowe 5.290.000 

  W tym:  

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.290.000 
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 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.279.336 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 2.279.336 

 80104 Przedszkola  2.000.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 2.000.000 

 80105 Przedszkola specjalne 20.000 

  W tym:   

  1.Wydatki bieżące 20.000 

 80110 Gimnazja 3.767.668 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące  3.567.668 

  2. wydatki majątkowe 200.000 

  W tym:  

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 390.000 

  W tym:   

  1. wydatki bieżące  390.000 

 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej  szkół 727.300 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 727.300 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 95.400 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 95.400 

 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 

197.264 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 197.264 

 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 

500.780 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 500.780 

 80195 Pozostała działalność 140.100 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 140.100 

    

851  Ochrona zdrowia  348.000 

 85153 Zwalczanie narkomanii 30.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 30.000 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 315.000 

  W tym:   

  1. wydatki bieżące 315.000 

 85195 Pozostała działalność 3.000 

  W tym:  
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  1.Wydatki bieżące 3.000 

    

852  Pomoc społeczna  4.204.700 

 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 20.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 20.000 

 85202                                                                                                                          Domy pomocy społecznej 250.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 250.000 

 85204 Rodziny zastępcze   65.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 65.000 

 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego  

2.553.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące  2.553.000 

 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

26.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 26.000 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

171.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące                                               171.000 

 85216 Zasiłki stałe 310.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 310.000 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 676.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 676.000 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 50.000 

 85295 Pozostała działalność 83.700 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące                               83.700 

    

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45.600 

 85395 Pozostała działalność 45.600 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 45.600 

    

854  Edukacyjna opieka wychowawcza     128.400 

 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie 

specjalistyczne  

53.000 

  W tym:  
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  1. Wydatki bieżące 53.000 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów 75.400 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 75.400 

    

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.296.053 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.560.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 2.000.000 

  2. wydatki majątkowe 3.560.000 

  W tym:  

  1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.560.000 

 90002 Gospodarka odpadami 1.540.100 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 1.540.100 

 90003 Oczyszczanie miast i wsi 162.500 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 162.500 

 90013 Schroniska dla zwierząt 60.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 60.000 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.151.760 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 961.000 

  2.wydatki majątkowe 190.760 

  W tym:  

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 190.760 

 90095 Pozostała działalność 821.693 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 6.000 

  2. wydatki majątkowe 815.693 

  W tym:  

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 815.693 

    

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 301.000 

 92116 Biblioteki 181.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 181.000 

 92195 Pozostała działalność 120.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 120.000 

    

926  Kultura fizyczna  851.000 

 92601 Obiekty sportowe 584.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 44.000 

  2. wydatki majątkowe 540.000 

  W tym:  
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  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 540.000 

 92695 Pozostała działalność 267.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 12.000 

  2. wydatki majątkowe 255.000 

  W tym:  

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 255.000 
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                                                                                       Załącznik nr  2.2 

                                                                                      do uchwały nr        /       / 2015 

                                                                                      Rady Gminy Liszki 

                                                                                      z dnia:                             2015 r. 

     

Plan wydatków bieżących budżetu gminy  

 

Dz. Roz Wyszczególnienie Plan na rok 

2016 

  Wydatki ogółem 41.522.100 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 41.522.100 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych       32.118.040 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane     19.899.473 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    12.218.567 

  2. Dotacje na zadania bieżące    4.064.500 

  3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych     4.139.560 

  4.Obsługa długu publicznego 1.200.000 

    

010  Rolnictwo i łowiectwo 131.000 

 01008 Melioracje wodne 20.000 

  w tym:  

  1. wydatki bieżące 20.000 

  w tym:  

  1.Wydatki  jednostek budżetowych 20.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000 

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 60.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 60.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.000 

 01030 Izby Rolnicze 30.000 

  w tym:  

  1. wydatki bieżące 30.000 

  w tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 30.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000 

 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000 

  w tym:  

  1. wydatki bieżące 5.000 

  w tym:  
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  1.Wydatki jednostek budżetowych 5.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000 

 01095 Pozostała działalność 16.000 

  w tym:   

  1. wydatki bieżące 16.000 

  W tym:  

  1.Wydatki  jednostek budżetowych 16.000 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           6.000 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych          10.000 

    

020  Leśnictwo 63.900 

 02001 Gospodarka leśna 63.900 

  w tym:  

  1. wydatki bieżące 63.900 

  w tym:  

  1. wydatki  jednostek budżetowych  62.400 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.300 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.100 

  2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 

    

600  Transport i łączność 2.310.000 

 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.660.000 

  w tym:  

  1. wydatki bieżące 1.660.000 

  w tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 10.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 

  2. dotacje na zadania bieżące 1.650.000 

 60016 Drogi publiczne gminne 650.000 

  w tym:  

  1. wydatki bieżące 650.000 

  w tym:  

  1.Wydatki jednostek  budżetowych 650.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 650.000 

    

700  Gospodarka mieszkaniowa 232.000 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 232.000 

  w tym:  

  1. wydatki bieżące 232.000 

  w tym:  

  1.Wydatki  jednostek budżetowych 232.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 232.000 
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710  Działalność usługowa 160.000 

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 160.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 160.000 

  W tym:  

  1. Wydatki  jednostek budżetowych 160.000 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 156.000 

    

750  Administracja publiczna 5.050.500 

 75011 Urzędy Wojewódzkie 97.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 97.000 

  W tym:   

  1.Wydatki jednostek budżetowych 97.000 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.000 

 75022 Rady gmin 229.800 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 229.800 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 5.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  5.000 

  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 224.800 

 75023 Urzędy gmin 4.303.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 4.303.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 4.229.200 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.575.500 

  - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 723.700 

  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.800 

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego          250.500 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 250.500 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 250.500 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       8.000 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        242.500 

 75095  Pozostała działalność 170.200 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 170.200 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 36.200 
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  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.200 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.000 

  2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 134.000 

    

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

2.500 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.500 

  W tym:   

  1. wydatki bieżące 2.500 

  W tym:  

  1.Wydatki  jednostek budżetowych 2.500 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane         936 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych           1.564 

    

752  Obrona narodowa 900 

 75212 Pozostałe wydatki obronne 900 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 900 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 900 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane     900 

    

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa 360.700 

 75403 Jednostki terenowe policji 10.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 10.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 10.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 10.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 10.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 340.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 340.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 198.500 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.600 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 160.900 
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  2.dotacja na zadania bieżące 134.500 

  3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 

 75414 Obrona cywilna 700 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 700 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 700 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700 

    

757  Obsługa długu publicznego 1.200.000 

 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego  

1.200.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 1.200.000 

  W tym:  

  1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  1.200.000 

    

758  Różne rozliczenia  1.000.100 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.000.100 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 1.100.100 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 1.000.100 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 1.000.100 

    

801  Oświata i wychowanie  21.197.200 

 80101 Szkoły podstawowe  11.279.352 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 11.279.352 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 10.764.279 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.356.228 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.408.051 

  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 515.073 

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.279.336 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 2.279.336 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 2.170.524 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.593.153 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 577.371 

  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.812 

 80104 Przedszkola  2.000.000 

  W tym:  
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  1.Wydatki bieżące 2.000.000 

  W tym:  

  1.wydatki jednostek budżetowych 400.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 400.000 

  2. Dotacje na zadania bieżące 1.600.000 

 80105 Przedszkola specjalne 20.000 

  W tym:   

  1.Wydatki bieżące 20.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 20.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000 

 80110 Gimnazja 3.567.668 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące  3.567.668 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 3.400.108 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.903.209 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 496.899 

  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 167.560 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 390.000 

  W tym:   

  1. wydatki bieżące  390.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 390.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 390.000 

 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej  szkół 727.300 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 727.300 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 727.000 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 608.700 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118.300 

  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 95.400 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 95.400 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych 95.400 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 95.400 

 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  

197.264 

  W tym:  
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  1.Wydatki bieżące 197.264 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 88.416 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.379 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.037 

  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.848 

  3. dotacje na zadania bieżące 103.000 

 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 

500.780 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące   500.780 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 477.313 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 444.163 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.150 

  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.467 

 80195 Pozostała działalność 140.100 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 140.100 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 139.700 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.100 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125.600 

  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 

    

851  Ochrona zdrowia  348.000 

 85153 Zwalczanie narkomanii 30.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące                 30.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 30.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 315.000 

  W tym:   

  1. wydatki bieżące 315.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 95.000 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.500 

  - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 64.500 

  2. Dotacje na zadania bieżące 220.000 

 85195 Pozostała działalność 3.000 

  W tym:  
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  1.Wydatki bieżące 3.000 

  W tym:  

  1.Dotacaje na zadania bieżące  3.000 

    

852  Pomoc społeczna  4.204.700 

 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 20.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 20.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 20.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000 

 85202                                                                                                                          Domy pomocy społecznej 250.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 250.000 

  W tym:  

  1.Wydatki  jednostek budżetowych  250.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250.000 

 85204 Rodziny zastępcze   65.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 65.000 

  W tym:  

  1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.000 

 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

2.553.000 

  1.Wydatki bieżące  2.553.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 242.300 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   215.200 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.100 

  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  2.310.700 

 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

26.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 26.000 

  W tym:  

  1. wydatki jednostek budżetowych 26.000 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane      26.000 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 171.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 171.000 

  W tym:  

  1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 171.000 

 85216 Zasiłki stałe 310.000 

  W tym:  
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  1.Wydatki bieżące 310.000 

  W tym:  

  1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 310.000 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 676.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 676.000 

  W tym:  

  Wydatki jednostek budżetowych 674.600 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  603.100 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.500 

  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 50.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 50.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.000 

 85295 Pozostała działalność 83.700 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 83.700 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych             83.700 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    83.700 

    

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45.600 

 85395 Pozostała działalność 45.600 

  W tym:  

  1.wydatki bieżące 45.600 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 45.600 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.895 

  - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 26.705 

    

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 128.400 

 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne    53.000 

  W tym:  

  1. Wydatki bieżące 53.000 

  W tym:  

  1.Dotacje na zadania bieżące  53.000 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów            75.400 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 75.400 

  W tym:  

  1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.400 
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900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.729.600 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 2.000.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 2.000.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000.000 

 90002 Gospodarka odpadami 1.540.100 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 1.540.100 

  W tym:  

  1. Wydatki jednostek budżetowych 1.540.100 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151.200 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.388.900 

 90003 Oczyszczanie miast i wsi 162.500 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 162.500 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych  161.000 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.700 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113.300 

  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 

 90013 Schroniska dla zwierząt 60.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 60.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 60.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.000 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 961.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 961.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 961.000 

  W tym:   

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 961.000 

 90095 Pozostała działalność 6.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 6.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 6.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 6.000 

    

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 301.000 

 92116 Biblioteki 181.000 
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  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 181.000 

  W tym:  

  1.Dotacje na zadania bieżące 181.000 

 92195 Pozostała działalność 120.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 120.000 

  W tym:  

  1.Dotacje na zadania bieżące 120.000 

    

926  Kultura fizyczna  56.000 

 92601 Obiekty sportowe 44.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 44.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 44.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.000 

 92695 Pozostała działalność 12.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 12.000 

  W tym:  

  1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000 
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                                                                                Załącznik nr 3 

                                                                                do uchwały nr         /         / 2015 

                                                                                 Rady Gminy Liszki 

                                                                                z dnia: …….. grudnia 2015 r. 

 

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 

2016 

 

1 Dochody budżetu 48.500.000 

 1. dochody bieżące 46.500.000 

 2. dochody majątkowe 2.000.000 

   

2 Wydatki budżetu 63.312.100 

 1. wydatki bieżące 41.522.100 

 2. wydatki majątkowe 21.790.000 

   

3 Deficyt  -14.812.100 

   

4 Przychody 15.602.100 

 1. kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu 11.500.000 

 2. pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na 

kanalizację Czułów-Baczyn 

1.500.000 

 3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 2.602.100 

   

5 Rozchody 790.000 

 - spłata kredytów i pożyczki 790.000 
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                                                                                  Załącznik nr 4 

                                                                                  do uchwały nr ….. /       / 2015            

                                                                                  Rady Gminy Liszki 

                                                                                  z dnia: …… grudnia 2015 r. 

                                                                             

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 
 

Dz Roz § Wyszczególnienie Plan 

dochodów      

i wydatków  

na  rok 2016  

   Dotacje ogółem 2.604.100 

     

750   Administracja publiczna  97.000 

 75011  Urzędy Wojewódzkie 97.000 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami  

97.000 

     

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

2.500 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

2.500 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inny 

zadań zleconych gminie ustawami 

2.500 

     

752   Obrona narodowa 900 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 900 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

900 

     

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 

 75414  Obrona cywilna 700 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami  

700 

     

852   Pomoc społeczna  2.503.000 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

2.500.000 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

2.500.000 
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 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

centrum integracji społecznej 

3.000 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami   

3.000 

     

   Wydatki ogółem 2.604.100 

     

750   Administracja publiczna  97.000 

 75011  Urzędy Wojewódzkie 97.000 

   W tym:  

   1. wydatki bieżące 97.000 

   W tym:  

   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.000 

     

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

2.500 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa  

2.500 

   W tym:  

   1. wydatki bieżące 2.500 

   W tym:  

   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane     936 

   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       1.564 

     

752   Obrona narodowa 900 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 900 

   W tym:  

   1.Wydatki bieżące 900 

   W tym:  

   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 900 

     

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 

 75414  Obrona cywilna 700 

   W tym:  

   1.Wydatki bieżące 700 

   W tym:  

   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700 

     

852   Pomoc społeczna  2.503.000 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

2.500.000 

   W tym:  

   1. wydatki bieżące 2.500.000 

   W tym:  

   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183.700 



31 

 

   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.000 

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.310.300 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

3.000 

   W tym:  

   1.Wydatki bieżące 3.000 

   W tym:  

   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 
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Plan dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego 

 

 

Dz Roz § Wyszczególnienie Plan na rok       

2016 

   Dochody ogółem 20.775 

     

750   Administracja publiczna 353 

 75011  Urzędy Wojewódzkie 353 

  0690 Wpływy z różnych opłat 353 

   - udostępnienie danych z gminnego zbioru meldunkowego 353 

     

852   Pomoc społeczna 36.696 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

36.696 

  0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

36.696 

   - zwrot świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 36.696 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

                  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

                                                                           Załącznik nr 5 

                                                                           Do uchwały nr ………………….. 

                                                                           Rady Gminy Liszki  

                                                                           z dnia ……………………………. 

 

Plan wydatków w załączniku nr 2,1 i 2,2 obejmuje 

plan wydatków z budżetu dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach 

Funduszu Sołeckiego na rok 2016 (zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim) 

 

Dz. Roz § Treść Plan 

wydatków   

na roku 

2016 

   Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 297.607,17 

     

   Sołectwo Baczyn 8.825,14 

900 90095 6050 - zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w 

Baczynie  

8.825,14 

   Sołectwo Budzyń 13.437,74 

600 60016 6050 - wykonanie nakładki bitumicznej  w kierunku byłej pani 

sołtys w Budzyniu 

13.437,74 

   Sołectwo Cholerzyn 23.533,70 

600 60016 4300 - rozplantowanie kamienia na drogach gminnych w 

Cholerzynie 

800,00 

600 60016 6050 - nakładka bitumiczna na drogach gminnych w Cholerzynie 20.000,00 

900 90003 4210 - zakup paliwa do kosiarki dla wsi Cholerzyn 233,70 

926 92601 4210 - zakup wyposażenia na plac zabaw w Cholerzynie 2.500,00 

   Sołectwo Chrosna 16.473,59 

600 60016 6050 - budowa parkingu przy Domu Ludowym w Chrosnej 16.473,59 

   Sołectwo Czułów 23.533,70 

600 60016 6050 - asfaltowanie drogi na Zrębach w Czułowie 17.000,00 

754 75412 4210 - materiały dla OSP Czułów 2.000,00 

801 80101 4210 - materiały dla Szkoły Podstawowej w Czułowie 2.000,00 

921 92195 2360 - dotacja na zorganizowanie spotkania opłatkowego w 

Czułowie 

533,70 

926 92605 2820 - dotacja na zadania kultury fizycznej w Czułowie 2.000,00 

   Sołectwo Jeziorzany 23.533,70 

600 60016 6050 - asfaltowanie drogi na nowym osiedlu w Jeziorzanach 23.533,70 

   Sołectwo Kaszów 23.533,70 

900 90095 6050 - zagospodarowanie placu przed Domem Strażaka w 

Kaszowie  

23.533,70 

   Sołectwo Kryspinów 23.533,70 

600 60016 6050 - asfaltowanie drogi gminnej na osiedlu „Zaolsze” w 23.533,70 
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Kryspinowie 

   Sołectwo Liszki 23.533,70 

600 60016 6050 - remont drogi od plebani w stronę boiska sportowego w 

Liszkach 

23.533,70 

   Sołectwo Mników 23.533,70 

900 90015 6050 - budowa oświetlenia ulicznego w Mnikowie 23.533,70 

   Sołectwo Morawica 23.533,70 

600 60016 6050 - naprawa drogi w Morawicy (Przytnica) 5.533,70 

754 75412 4210 - zakup pilarki i narzędzi ratowniczych dla OSP Morawica  2.000,00 

801 80101 4210 - materiały Szkoła Podstawowa Morawica 1.000,00 

900 90015 6050 - budowa oświetlenia ulicznego w Morawicy 5.000,00 

900 90095 6050 - monitorig we wsi Morawica 10.000,00 

   Sołectwo Piekary 23.533,70 

900 90095 6050 - monitoring we wsi Piekary 15.333,70 

926 92605 2820 - dotacja na zadania kultury fizycznej w Piekarach ( zakup i 

montaż 2 bramek na boisku aportowym) 

8.000,00 

   Sołectwo Rączna 23.533,70 

600 60016 6050 - odwodnienie drogi do cmentarza w Rącznej 8.000,00 

900 90003 4300 - koszenie traw miejscach publicznych w Rącznej 3.533,70 

900 90015 6050 - budowa oświetlenia ulicznego w Rącznej 12.000,00 

   Sołectwo Ściejowice 23.533,70 

900 90095 6050 - monitorig we wsi Ściejowice 8.000,00 

926 92601 4210 - zakup sprzętu siłowni na plac zabaw w Ściejowicach 15.553,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik nr 6 
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                                                                                  Do uchwały nr       /         / 2015 

                                                                                  Rady Gminy Liszki      

                                                                                  Z dnia: …………….. 2015 r.            

                                                                                   
 

Dotacje celowe oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z 

jednostkami samorządu terytorialnego 

 

 

Dz Roz § Wyszczególnienie Plan na rok 

2016 

   Dotacje ogółem 53.000 

     

852   Pomoc społeczna 53.000 

 85204  Rodziny zastępcze 53.000 

 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego  

53.000 

   - dotacja na rodziny zastępcze 53.000 

     

   Wydatki ogółem 65.000 

     

852   Pomoc społeczna 65.000 

 85204  Rodziny zastępcze 65.000 

   W tym:  

   1.Wydatki bieżące 65.000 

   W tym: 65.000 

   1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.000 
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                                                                                 Do uchwały nr     /       / 2015 

                                                                                 Rady Gminy Liszki 

                                                                                 z dnia: …….. grudnia 2015 r.                                                                             

 Wydatki majątkowe   
 

  Dz Roz Wyszczególnienie Plan na rok  

2016 

  Wydatki majątkowe 21.790.000,00 

    

010  Rolnictwo i łowiectwo 5.680.000,00 

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.680.000,00 

  1.Wydatki majątkowe 5.680.000,00 

  - odpłatne przejecie wodociągów 60.000,00 

  - budowa wodociągu w Cholerzynie 400.000,00 

  - modernizacja sieci wodociągowej i infrastruktury wodociągowej  w 

Rącznej, Ściejowice, Jeziorzany 

1.500.000,00 

  - przebudowa wodociągu w Baczynie 200.000,00 

  - modernizacja sieci wodociągowej i infrastruktury wodociągowej w 

Mnikowie i Morawicy  

700.000,00 

  - agregaty prądotwórcze na ujęcia i przepompownie wody Morawica, 

Mników, Rączna, Liszki 

130.000,00 

  - wymiana zestawu hydroforowego na zbiornikach w Rącznej 70.000,00 

  - połączenie wodociągu Czułów-Mników etap I i II 1.620.000,00 

  - wiercenie studni w Morawicy 120.000,00 

  - budowa pompowni wody wraz z infrastrukturą w Piekarach 300.000,00 

  - wymiana wodomierzy głównych w Piekarach i Kryspinowie  60.000,00 

  - projekt przebudowy połączenia wodociągowego ze sterowaniem studni 

w Mnikowie ze zbiornikiem w Czułowie  

120.000,00 

  - projekty zbiorników i sieci w Czułowie 400.000,00 

    

600  Transport i łączność                                     4.158.547,00 

 60004 Lokalny transport zbiorowy 230.000,00 

  1.Wydatki majątkowe 230.000,00 

          - projekt zadania „Budowa systemu parkingów zintegrowanych z szybką 

komunikacją aglomeracyjną wraz z centrami przesiadkowymi na terenie 

gminy Liszki”                                                                                                   

(zadanie z projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”) 

110.000,00 

  - projekt zadania „ Budowa zintegrowanego węzła   w Liszkach dla 

potrzeb komunikacji aglomeracyjnej”                                                                                              

(zadanie  z projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”) 

120.000,00 

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 650.000,00 

  1.Wydatki majątkowe  

  - dotacja na  budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 780                         

w Kryspinowie 

300.000,00 

  - dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 780 w 

Liszkach 

150.000,00 

  - dotacja na budowę  chodnika przy drodze wojewódzkiej  780                    

w Kaszowie 

200.000,00 

 60014 Drogi publiczne powiatowe                                       920.000,00 
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  1.Wydatki majątkowe 920.000,00 

  - dotacja na remont drogi w Chrosnej nr 2121K 400.000,00 

  - dotacja na budowę chodnika w Kaszowie droga  nr 2184K 400.000,00 

  - dotacja na budowę chodnika Liszki-Czernichów droga nr 2183K 80.000,00 

  - dotacja na remont drogi w Piekarach nr 2177K 40.000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 2.358.547,00 

  1.wydatki majątkowe  

  - przebudowa mostów  w Ściejowicach 1.600.000,00 

  - modernizacja drogi w Kryspinowie nr 849 koło boiska 218.500,00 

  - odwodnienie drogi gminnej w Kryspinowie działka nr 982 10.000,00 

  - projekt odwodniania drogi w Jeziorzanach „pod wałem” 30.000,00 

  - chodnik w Kryspinowie przy drodze koło stacji gazowej 30.000,00 

  - asfaltowanie drogi na zagrodach w Morawicy 54.000,00 

  - budowa chodnika przy boisku  w Piekarach  (projekt)                                                          

(środki ze sprzedaży starej mleczarni w 2015 roku) 

20.000,00 

  - budowa chodnika w Piekarach koło państwa Klich  (projekt)                                                      

(środki ze sprzedaży starej mleczarni w 2015 roku) 

20.000,00 

  - projekty zatok autobusowych w Piekarach koło państwa Małucha                                        

(środki ze sprzedaży starej mleczarni w 2015 roku) 

25.000,00 

  - wykonanie nakładki bitumicznej w kierunku byłej pani sołtys we wsi 

Budzyń                                                                                                   

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Budzyń) 

13.437,74 

  - nakładka bitumiczna na drogach w Cholerzynie                                   

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Cholerzyn) 

20.000,00 

  - budowa parkingu przy Domu Ludowym w Chrosnej                               

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Chrosna) 

16.473,59 

  - asfaltowanie drogi na Zrębach w Czułowie                                       

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Czułów) 

17.000,00 

  - asfaltowanie drogi na nowym osiedlu w Jeziorzanach                           

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Jeziorzany 

23.533,70 

  - asfaltowanie drogi gminnej na osiedlu „Zaolsze” w Kryspinowie         

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Kryspinów) 

23.533,70 

  - asfaltowanie drogi od plebani w stronę boiska sportowego w Liszkach   

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Liszki 

23.533,70 

  - naprawa drogi w Morawicy (Przytnica)                                           

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Morawica) 

5.533,70 

   - odwodnienie drogi do cmentarza w Rącznej                                           

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Rączna) 

8.000,00 

  - nawierzchnie bitumiczne na drogach 200.000,87 

  1.Sołectwo Budzyń 14.000,87 

  2.Sołectwo Baczyn 14.000,00 

  3.Sołectwo Chrosna 14.000,00 

  4.Sołectwo Czułów 14.000,00 

  5.Sołectwo Cholerzyn 14.000,00 

  6.Sołectwo Jeziorzany 14.000,00 

  7. Sołectwo Kaszów 14.000,00 

  8. Sołectwo Kryspinów 14.000,00 

  9. Sołectwo Liszki 14.000,00 

  10. Sołectwo Mników 14.000,00 
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  11. Sołectwo Morawica 14.000,00 

  12. Sołectwo Piekary 14.000,00 

  13. Sołectwo Rączna 18.000,00 

  14. Sołectwo Ściejowice 14.000,00 

    

700  Gospodarka mieszkaniowa 600.000,00 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 600.000,00 

  1.Wydatki majątkowe 600.000,00 

  - zakup nieruchomości gruntowych na potrzeby gminy  600.000,00 

    

750  Administracja publiczna 290.000,00 

 75023 Urzędy gmin 290.000,00 

  1.Wydatki majątkowe 290.000,00 

  - zakup sprzętu komputerowego  60.000,00 

  - remont budynku administracyjnego nr 230 90.000,00 

  - remont budynku administracyjnego nr 94 80.000,00 

  - remont budynku starej szkoły przy remizie w Liszkach na cele           

GOPS-u 

30.000,00 

  - remont budynku starej szkoły w Liszkach przy drodze Piekarskiej na 

cele GOKU i USC 

30.000,00 

    

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 210.000,00 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 210.000,00 

  1.Wydatki majątkowe 210.000,00 

  - adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w remizie OSP 

Piekary 

210.000,00 

    

801  Oświata i wychowanie 5.490.000,00 

 80101 Szkoły podstawowe 5.290.000,00 

  1.Wydatki majątkowe 5.290.000,00 

  - budowa Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Edukacji przez Sport 

przy Szkole Podstawowej w Kryspinowie (projekt) 

150.000,00 

  - budowa Szkoły Podstawowej w Morawicy 4.750.000,00 

  - adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w szkole 

Podstawowej w Rącznej 

120.000,00 

  - odwodnienie i remont Szkoły Podstawowej w Czułowie 30.000,00 

  - odwodnienie Szkoły Podstawowej w Piekarach  130.000,00 

  - remonty szkół w gminie 110.000,00 

 80110 Gimnazja 200.000,00 

  - remont oddziałów przedszkolnych w Gimnazjum w Mnikowie   170.000,00 

  - remonty gimnazjów w gminie 30.000,00 

    

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.566.453,00 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.560.000,00 

  1. wydatki majątkowe 3.560.000,00 

  - budowa kanalizacji Czułów- Baczyn 2.200.000,00 

  - budowa kanalizacji w Kaszowie 100.000,00 

  - budowa kanalizacji w Cholerzynie 1.000.000,00 

  - koncepcja kanalizacji Ściejowice, Rączna, Jeziorzany 200.000,00 
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  - odpłatne przejęcie kanalizacji od inwestorów 60.000,00 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190.760,00 

  1.Wydatki majątkowe 190.760,00 

  - budowa oświetlenia ulicznego w gminie 150.226,30 

  - budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rączna                                         

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Rączna)  

12.000,00 

  - budowa oświetlenia ulicznego we wsi Morawica                                    

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Morawica) 

5.000,00 

  - budowa oświetlenia ulicznego we wsi Mników                                         

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Mników) 

23.533,70 

 90095 Pozostała działalność 815.693.00 

  1.Wydatki majątkowe 815.693,00 

  - środki na rozpoczęcie działalności „Gminnej Spółki Komunalnej” 

Gminy Liszki 

750.000,00 

  - zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Baczynie               

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Baczyn) 

8.825,14 

  - zagospodarowanie placu przed Domem Strażaka w Kaszowie                     

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Kaszów”  23.533.70) 

23.534,16 

  - monitoring we wsi Morawica                                                                        

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Morawica 

10.000,00 

  - monitoring we wsi Piekary                                                                          

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Piekary) 

15.333,70 

  - monitoring we wsi Ściejowice                                                                     

(zadanie z Funduszu Sołeckiego wsi Ściejowice) 

8.000,00 

    

926  Kultura fizyczna 795.000,00 

 92601 Obiekty sportowe 540.000,00 

  1.Wydatki majątkowe 540.000,00 

  - budowa szatni sportowej w Kaszowie  540.000,00 

 92695 Pozostała działalność 255.000,00 

  1.Wydatki majątkowe 255.000,00 

  - projekty w zakresie turystyki i rekreacji w Piekarach                                        

(środki wsi ze sprzedaży starej mleczarni w 2015 roku)   

85.000,00 

  - projekt droga rowerowa Liszki-Piekary-Ściejowice-Jeziorzany      

(zadanie z projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ) 

85.000,00 

  - projekt droga rowerowa Piekar-Kryspinów-Cholerzyn                           

- zadanie z projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)                       

85.000,00 
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                                                                                    Do uchwały nr  /       / 2015 

                                                                                    Rady Gminy Liszki 

                                                                                    z dnia: ……../………../ 2015 r.  

 

Plan dotacji udzielanych z budżetu 

 

Dz Roz Wyszczególnienie Plan          

na rok 2016  

  Ogółem dotacje udzielane z budżetu     5.631.500 

    

600  Transport i łączność 3.220.000 

 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.650.000 

  W tym:  

  1.Dotacje na zadania bieżące 1.650.000 

  W tym:  

  1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania 

bieżące 

1.650.000 

  - dotacja podmiotowa  na zadanie lokalnego transportu zbiorowego 1.650.000 

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 650.000 

  W tym:  

  1.Dotacje na zdania majątkowe 650.000 

  W tym:  

  1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania 

majątkowe 

650.000 

  - dotacja podmiotowa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 

w Kryspinowie 

300.000 

  - dotacja podmiotowa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 

w Liszkach 

150.000 

  - dotacja podmiotowa  na budowę chodników przy drodze 

wojewódzkiej w Kaszowie 

200.000 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 920.000 

  W tym:  

  1.Dotacje na zadania majątkowe 920.000 

  W tym:  

  1.Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na zadania 

majątkowe 

920.000 

  - dotacja podmiotowa na remont drogi w Chrosnej nr 2121K 400.000 

  - dotacja podmiotowa na budowę chodnika w Kaszowie droga nr 

2184K 

400.000 

  - dotacja podmiotowa na budowę chodnika Liszki-Czernichów droga nr 

2183K 

80.000 

  - dotacja na remont drogi nr 2177 K w Piekarach 40.000 

    

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 134.500 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 134.500 

  W tym:  

  1.Dotacje na zadania bieżące 134.500 

  W tym:  

  1.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania 134.500 
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bieżące    

  - dotacje podmiotowa dla OSP na zakup sprzętu pożarniczego i 

materiałów 

134.500 

    

801  Oświata i wychowanie  1.703.000 

 80104 Przedszkola 1.600.000 

  W tym:  

  1.Dotacje na zadania bieżące 1.600.000 

  W tym:  

  1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania 

bieżące 

1.600.000 

  - dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych i niepublicznych 1.600.000 

 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 

103.000 

  W tym:  

  1.Dotacje na zadania bieżące 103.000 

  W tym:  

  1.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania 

bieżące 

103.000 

  - dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych i niepublicznych 103.000 

    

851  Ochrona zdrowia       220.000 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 220.000 

  W tym:  

  1.Dotacje na zadania bieżące 220.000 

  W tym:  

  1.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania 

bieżące 

220.000 

  - dotacje podmiotowe na zadania przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom  

220.000 

    

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 53.000 

 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie 

specjalistyczne 

53.000 

  W tym:  

  1.Dotacje na zadania bieżące 53.000 

  W tym:  

  1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania 

bieżące 

53.000 

  - dotacja podmiotowa na utrzymanie Poradni w Zabierzowie 53.000 

    

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 301.000 

 92116 Biblioteki 181.000 

  W tym:  

  1.Dotacje na zadania bieżące 181.000 

  W tym:  

  1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania 181.000 
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bieżące 

  - dotacje podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 181.000 

 92195 Pozostała działalność 120.000 

  W tym:  

  1.Dotacje na zadania bieżące 120.000 

  W tym:  

  1.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania 

bieżące 

120.000 

  - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu 

kultury 

120.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Załącznik nr 9 



43 

 

                                                                              Do uchwały nr        /        / 2015 

                                                                              Rady Gminy Liszki 

                                                                              z dnia:   …………….  2015 r. 

 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na 

realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

 

Dz Roz Wyszczególnienie Plan 

Dochodów     

i wydatków      

w 2016 r. 

  Razem dochody  320.000 

    

756  Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadających osobowości prawnej  oraz wydatki 

związane z ich poborem 

320.000 

 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

320.000 

  1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

320.000 

    

  Razem wydatki 345.000 

    

851  Ochrona zdrowia 345.000 

 85153 Zwalczanie narkomanii 30.000 

  1. wydatki na program zwalczania narkomanii 30.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące 30.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 30.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  315.000 

  1. wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

315.000 

  W tym:  

  1. wydatki bieżące      315.000 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 95.000 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.500 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64.500 

  2. dotacja na zadania bieżące przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom 

220.000 
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                                                                                 Do uchwały nr       /      / 2015 

                                                                                 Rady Gminy Liszki 

                                                                                 Z dnia: ……. grudnia 2015 r. 

 

Rezerwa ogólna i celowa 

 

Dz Roz Wyszczególnienie Plan na 

rok 2016 

  Rezerwa ogółem                                         1.000.100 

    

758  Różne rozliczenia 1.000.100 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.000.100 

  1.rezerwa ogólna 538.890 

  2. rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 105.000 

  3. rezerwa celowa na wynagrodzenia 150.000 

  4. rezerwa celowa do dyspozycji sołectw – środki z dzierżawy 206.210 

  - sołectwo Budzyń 15.700 

  - sołectwo Chrosna 800 

  - sołectwo Jeziorzany 300 

  - sołectwo Kaszów 65.150 

  - sołectwo Kryspinów 29.600 

  - sołectwo Liszki 72.900 

  - sołectwo Mników 14.400 

  - sołectwo Morawica 150 

  - sołectwo Piekary 6.950 

  - sołectwo Rączna 60 

  - sołectwo Ściejowice  200 
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                                                                            Do uchwały nr   …… /        / 2015 

                                                                            Rady gminy Liszki 

                                                                            z dnia: ……….grudnia  2016 r. 

         

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska 

 

 

   Dz Roz Wyszczególnienie Dochody i 

Wydatki  w 

2016 r. 

  Razem dochody 40.000 

    

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.000 

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

korzystanie ze środowiska 

40.000 

  1.Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 40.000 

    

  Razem wydatki  40.000 

    

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.000 

 90002 Gospodarka odpadami 40.000 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 40.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.000 

  W tym:  

  - wydatki związane z usuwaniem azbestu 40.000 
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                                                                                      Do uchwały nr …./        /2015 

                                                                                      Rady Gminy Liszki 

                                                                                      Z dnia: …….. grudnia 2015 r. 

 

Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

 

 

 Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan 

dochodów    

i wydatków       

w 2016 r. 

  Razem dochody  1.335.000 

    

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.335.000 

 90002 Gospodarka odpadami 1.335.000 

  W tym:  

  1.dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

1.335.000 

    

  Razem wydatki 1.500.100 

    

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500.100 

 90002 Gospodarka odpadami 1.500.100 

  W tym:  

  1.Wydatki bieżące 1.500.100 

  W tym:  

  1.Wydatki jednostek budżetowych 1.500.100 

  W tym:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151.200 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.348.900 

  1.usuwanie odpadów komunalnych 1.270.080 

  2.usuwanie dzikich wysypisk śmieci 19.920 

  3.wywóz śmieci z rynku w Liszkach 20.000 

  4. analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015 5.000 

  5. informacja i edukacja ekologiczna 20.000 

  6. zakup usług pocztowych 10.000 

  7. fundusz świadczeń socjalnych 3.900 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

               

Uzasadnienie i materiały informacyjne                                                                                                                                                                 
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1.Uzasadnienie 

 

Dochody 

 Zaplanowano dochody  na rok 2016  w kwocie  48.500.000 zł   przy założeniu: 

1. Podatek rolny w kwocie 134,37 dla gospodarstw rolnych mających grunty powyżej 1 ha,  

    i 268,75 dla gruntów do 1 ha. ( w roku 2015 wynosił 153,42 dla gruntów powyżej 1 ha i 

    306,85 dla gruntów do 1 ha). 

2. Stawki podatku od nieruchomości będą wyższe o 3 % w stosunku do 2015 roku..     

3. Stawki podatku od środków transportowych na poziomie 2015 roku.                                       

4. Podatek od nieruchomości od budowli  w wysokości 2 %  

5. Stawki dochodów z dzierżawy składników majątkowych gminy będą wyższe w stosunku  

    do roku 2015 o wskaźnik inflacji. 

6. Czynsz za dzierżawę mienia gminnego tj. sieci wodociągów i kanalizacji oraz oczyszczalni  

    ścieków firmie PPHU „PROMEROL” SA z tytułu prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia 

    w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Liszki wraz z usługą utrzymania 

    i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynosił będzie w roku 2016   

    928.100,00  

7. Dochody z wieczystego użytkowania mienia gminnego na poziomie roku 2015. 

8. Opłata na gospodarowanie odpadami komunalnymi  roku 2016 w wysokości 8 zł  

    od osoby za śmieci segregowane i 15 zł za śmieci niesegregowane. 

9. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości  przewidywanej    

    i zostaną zmienione po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody. 

10. Sprzedaż w sołectwach gruntów mienia stanowiącego własność gminy. 

11. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje oświatową i  

     wyrównawczą zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia otrzymanego  

     z Ministerstwa Finansów.       

   

  2. Materiały informacyjne 

1. Informacja Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej oraz 

    planowanej na rok 2016 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku   

    dochodowego od osób fizycznych. 

2. Informacja Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z 

    zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2016. 

3. Informacja Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu 

    administracji rządowej na rok 2016. 

   

Wydatki 

 

Plan wydatków na rok  2016 ustalono na kwotę                                                     63.312.100zł                                                                            

W tym:  

1. wydatki bieżące                                                                                                   41.522.100 zł 

2. wydatki majątkowe                                                                                             21.790.000 zł 

 

Wydatki bieżące stanowią 65%  a majątkowe 35 %  ogólnego planu wydatków . 

Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji obejmować będą zadania inwestycyjne 

określone w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2016.  

                                             

Wydatki bieżące w poszczególnych działach budżetu poza wydatkami na wynagrodzenia 

osobowe wraz z pochodnymi finansowane będą między innymi następujące zadania : 
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Dz Roz Wyszczególnienie Kwota 

010  Rolnictwa i łowiectwo 131.000 

 01008 Melioracje wodne   20.000 

  - konserwacja rowów melioracyjnych  20.000 

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  60.000 

  - zwrot opłat przyłączeniowej do kanalizacji  60.000 

 01030 Izby Rolnicze 30.000 

  - 2 % opłata na rzecz Izb Rolniczych     30.000 

 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000 

  - materiały i usługi transportowe w czasie klęsk żywiołowych 5.000 

 01095 Pozostała działalność 16.000 

  - wynagrodzenia i pochodne za sporządzenie ekspertyz 6.000 

  - usuwanie wykonanie ekspertyz i inwentaryzacji 10.000 

    

020  Leśnictwo 10.000 

 02001 Gospodarka leśna  10.000 

  - prace pielęgnacyjne w lasach 10.000 

    

600  Transport i łączność 2.310.000 

 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.660.000 

  - dopłata do usług MPK 1.650.000 

  - remonty przystanków 10.000 

 60016 Drogi publiczne gminne 650.000 

  - masa asfaltowa 5.000 

  - kamień 85.000 

  - rury i koryta do remontu dróg 5.000 

  - transport kamienia 50.000 

  - zimowe utrzymanie dróg 150.000 

  - znaki drogowe 20.000 

  - remont nawierzchni bitumicznych 120.000 

  - remonty pasa drogowego 210.000 

  - inwentaryzacja dróg 5.000 

    

700  Gospodarka mieszkaniowa 232.000 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 232.000 

  - rozbiórka budynków nad zalewem Budzyń-Cholerzyn 70.000 

  - wykonanie dokumentacji i opracowań oraz opłaty związane z 

komunalizacją, sprzedażą i zakupem mienia gminy 

77.000 

  - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości  w Cholerzynie           28.000 

  - opłata za wyłączenie z produkcji rolnej                             10.000 

  - różne opłaty i składki związane z regulowaniem stanu prawnego 

mienia Gminy Liszki 

15.000 

  - ubezpieczenie obiektów komunalnych 1.500 

  - remont, usuwanie awarii, drobne naprawy budynków i mieszkań 

komunalnych 

30.500 

    

710  Działalność usługowa 160.000 

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 160.000 

  - opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy 160.000 
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750  Administracja publiczna    1.374.200 

 75022 Rady Gmin 229.800 

  - diety Rady Gminy 224.800 

  - wydatki rzeczowe Rady Gminy 5.000 

 75023 Urzędy gmin     723.700 

  - PEFRON 90.000 

  - materiały i wyposażenie 132.900 

  - energia elektryczna 86.100 

  - zakup usług zdrowotnych 6.000 

  - zakup usług pozostałych 178.300 

  - audyt w Urzędzie Gminy 30.000 

  - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 34.200 

  - delegacje i ryczałty samochodowe 43.000 

  - różne opłaty i składki 20.000 

  - fundusz świadczeń socjalnych 73.200 

  - szkolenia pracowników 30.000 

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego      250.500 

  - nagrody w konkursach podczas imprez organizowanych przez gminę 9.000 

  - wynagrodzenia z umów zlecenia za czynności promujące gminę  8.000 

  - materiały związane z promocją gminy                                                        22.000 

  - materiały dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” 31.400 

  - zakup artykułów w związku z Światowymi Dniami Młodzieży 20.000 

  - zakup usług związanych z promocją gminy                                                 73.000 

  - zakup usług związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży 30.000 

  - zakup usług związanych z działalnością Zespołu Pieśni i Tańca 

„Ziemia Lisiecka”  

30.100 

  - wydawanie gazety „Ziemia Lisiecka” 25.000 

  - opłaty  „ZAIKS” i ubezpieczenia 2.000 

 75095 Pozostała działalność 170.200 

  - ryczałty sołtysów 134.000 

  - szkolenie sołtysów 1.500 

  - prowizja za opłatę targową 18.200 

  - składka Stowarzyszenie  LGD „Blisko Krakowa” 16.500 

    

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i 

ochrony prawa 

2.500 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2.500 

  - aktualizacja stałego rejestru wyborców 2.500 

    

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 360.000 

 75403 Jednostki terenowe policji 10.000 

  - środki na Fundusz Wsparcia - dodatkowe patrole policji  10.000 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10.000 

  -  środki na Fundusz Wsparcia - konserwacją aparatów ochrony dróg 

oddechowych 

10.000 

 75412 Ochotnicze straże pożarne     340.000 

  - dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego 134.500 

  - wynagrodzenia konserwatorów 37.600 
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  - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu 

ratowniczym 

5.000 

  - rekompensata pieniężna dla członków OSP za czas niezdolności do 

pracy  

2.000 

  - materiały i wyposażenie 49.900 

  - energia elektryczna i woda 36.000 

  - usługi remontowe 15.000 

  - badania okresowe strażaków 20.000 

  - pozostałe usługi 30.000 

  - opłaty i składki 10.000 

    

757  Obsługa długu publicznego 1.200.000 

 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

1.200.000 

  - odsetki od pożyczek i kredytów 1.200.000 

    

758  Różne rozliczenia     1.000.100 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.000.100 

  - rezerwa ogólna  538.890 

  - rezerwa celowa na zarzadzanie kryzysowe 105.000 

  - rezerwa na wynagrodzenia 150.000 

  - rezerwa celowa do dyspozycji sołectw 206.210 

  1. Budzyń 15.700 

  - czynsze 15.700 

  3. Chrosna  800 

  - czynsze 800 

  6. Jeziorzany 300 

  - czynsze 300 

  7. Kaszów 65.150 

  - czynsze 65.150 

  8.Kryspinów 29.600 

  - czynsze 29.600 

  9. Liszki 72.900 

  - czynsze 16.900 

  - opłata targowa 80.000 

  - zmniejszenie o wysokość prowizji -  12.000 

  - zmniejszenie o wywóz śmieci z rynku -  12.000 

  10. Mników 14.400 

  - czynsze  14.400 

  11. Morawica 150 

  - czynsze 150 

  12. Piekary 6.950 

  - czynsze  6.950 

  Rączna 60 

  - czynsze 60 

  14. Ściejowice 200 

  - czynsze 200 

    

801  Oświata i wychowanie  6.159.700 
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 80101 Szkoły podstawowe     1.923.124 

  - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 491.073 

  - stypendia dla uczniów 24.000 

  - nagrody konkursowe 12.100 

   - materiały i wyposażenie 169.200 

  - pomoce naukowe i książki 71.384 

  - energia i gaz 431.167 

  - usługi zdrowotne 10.800 

  - zakup usług pozostałych 229.000 

  - usługi telekomunikacyjnych 22.000 

  - podróże służbowe 14.000 

  - różne opłaty i składki 11.500 

  - fundusz świadczeń socjalnych 427.900 

  - szkolenia pracowników 9.000 

 80103 Oddziały przedszkolne       650.615 

  - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń  108.812 

  - materiały i wyposażenie 65.748 

  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 21.215 

  - zakup usług pozostałych 364.840 

  - fundusz świadczeń socjalnych 90.000 

 80104 Przedszkola 2.000.000 

  1. dotacja dla przedszkoli: 1.600.000 

  - prywatne publiczne w Liszkach                                          - 50 dzieci  

  - prywatne niepubliczne w Liszkach ‘Mały Oksford”           - 55 dzieci  

  - prywatne niepubliczne w Liszkach „Świat Dziecka”          - 17 dzieci  

  - prywatne niepubliczne w Liszkach „Mała Akademia”       - 42 dzieci  

  - prywatne niepubliczne w Budzyniu  ‘Smerfusie”                -17 dzieci  

  - prywatne niepubliczne w Morawicy „Kubusiowy Świat”  - 25 dzieci  

  - prywatne niepubliczne w Rącznej ‘Leśna Polana’              - 45 dzieci  

  - prywatne niepubliczne w Kaszowie „Iskierka”                   - 30 dzieci  

  2. Zakup usług w przedszkolach w innych gminach 400.000 

 80105 Przedszkola specjalne 20.000 

  - zakup usług w przedszkolach w innych gminach 20.000 

 80110 Gimnazja 664.459 

  - PFRON 4.000 

  - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 155.560 

  - stypendia dla uczniów 12.000 

  - nagrody konkursowe 4.000 

  - materiały i wyposażenie 44.620 

  - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 14.240 

  - energia i gaz 199.584 

  - usługi zdrowotne 2.700 

  - usługi pozostałe 72.755 

  - usługi telekomunikacyjne 9.000 

  - podróże służbowe 4.000 

  - różne opłaty i składki 10.400 

  - fundusz świadczeń socjalnych 129.600 

  - szkolenia pracowników 2.000 
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 80113 Dowożenie uczniów do szkół 390.000 

  - dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy 390.000 

 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 118.600 

  - świadczenia na rzecz pracowników 300 

  - materiały i wyposażenie 30.000 

  - zakup książek i czasopism 2.000 

  - energia i gaz 6.500 

  - usługi zdrowotne 700 

  - zakup usług pozostałych 46.300 

  - usługi telekomunikacyjne 3.500 

  - podróże służbowe 2.500 

  - fundusz świadczeń socjalnych 9.800 

  - szkolenia pracowników 17.000 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 96.400 

  - 1 % odpis od funduszu płac, zwroty opłat za doskonalenie i 

dokształcanie nauczycieli 

96.400 

 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 

113.885 

  - świadczenia na rzecz pracowników 5.848 

  - materiały i wyposażenie 3.252 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.785 

  - dotacje dla przedszkoli na dzieci niepełnosprawne 103.000 

 80150 Realizacja zdań 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  

56.617 

  - świadczenia na rzecz pracowników 23.467 

  - materiały i wyposażenie 8.180 

  - zakup pomocy naukowych 3.876 

  - zakup energii 19.249 

  - zakup usług pozostałych 1.845 

 80195 Pozostała działalność 126.000 

  - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 400 

  - nagrody konkursowe 8.000 

  - zakup usług pozostałych 12.000 

  - fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 105.600 

    

851  Ochrona zdrowia  345.000 

 85153 Zwalczanie narkomani 30.000 

  - program zwalczania narkomani ustalony uchwałą Rady Gminy  30.000 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 315.000 

  - dotacje na zadania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

realizowane przez stowarzyszenia 

220.000 

  - usługi związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych ustalonego uchwałą Rady Gminy 

64.500 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.500 
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852  Pomoc społeczna  4.204.700 

 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 20.000 

  - pobyt dzieci w placówkach  - środki własne budżetu Gminy 20.000 

 85202 Domy pomocy społecznej 250.000 

  - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu 

gminy - środki własne budżetu Gminy 

250.000 

 85204 Rodziny zastępcze 65.000 

  - zasiłki dla rodzin zastępczych - środki z dotacji na zadania 

powierzone 

53.000 

  - zasiłki dla rodzin zastępczych – środki budżetu 12.000 

 85212 Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego  oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2.553.000 

  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - środki dotacji na zadnia 

zlecone                                                                                          

2.500.000 

  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - środki budżetu  53.000 

 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

26.000 

  - środki na ubezpieczenia zdrowotne - środki  z dotacji na zadania 

zlecone 

3.000 

  - składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki z dotacji na zadania 

własne  

17.000 

  - składki na ubezpieczenia zdrowotne – środki własne budżetu Gminy  6.000 

 85214 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i 

rentowe 

171.000 

  - zasiłki i pomoc w naturze - środki własne z budżetu Gminy 165.000 

  - zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji celowej na zdania własne 6.000 

 85216 Zasiłki stałe 310.000 

  - zasiłki z dotacji na zadania własne 233.000 

  - zasiłki ze środków własnych budżetu Gminy 77.000 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 676.000 

  - wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka – środki z dotacji na zadania 

własne 

40.000 

  - wydatki na utrzymanie ośrodka - środki własne budżetu Gminy 636.000 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.000 

  - zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych – środki własne 

budżetu Gminy 

50.000 

 85295 Pozostała działalność 83.700 

  - dożywianie - środki budżetu 37.800 

  - dożywianie - środki z dotacji na zadania własne 30.000 

  - transport osób niepełnosprawnych - środki budżetu Gminy 15.900 

    

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45.600 

 85395 Pozostała działalność 45.600 

  - wydatki bieżące z budżetu gminy dotyczące programu „Cyfrowy 

Horyzont czyli spotkajmy się w sieci” – Zapobieganie wykluczeniu 

cyfrowemu rodzin w trudnej sytuacji materialnej. 

   

45.600 

    

854  Edukacyjna opieka wychowawcza          128.400 
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 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie 

specjalistyczne 

53.000 

  - dotacja na utrzymanie Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w 

Zabierzowie 

53.000 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów    75.400 

  - stypendia dla uczniów  75.400 

     

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    4.729.600 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000.000 

  - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 60.000 

  - materiały i urządzenia do eksploatacji sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

60.000 

  - remonty oczyszczalni ścieków, wodociągów i kanalizacji 60.000 

  - dopłata do ścieków 1.820.000 

 90002 Gospodarka odpadami 1.540.100 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151.200 

  - usuwanie azbestu 40.000 

  - odbiór i zagospodarowanie odpadów  komunalnymi 1.270.080 

  - likwidacja dzikich wysypisk śmieci 19.920 

  - wywóz śmieci z rynku w Liszkach 20.000 

  - analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 rok 5.000 

  - informacja i edukacja ekologiczna 20.000 

  - zakup usług pocztowych 10.000 

  - fundusz świadczeń socjalnych 3.900 

 90003 Oczyszczanie miast i wsi 162.500 

  - wynagrodzenia pracowników 47.700 

  - ubrania robocze 1.500 

  - utrzymanie czystości Dolina Brzoskwinki i rezerwat w Mnikowie 10.000 

  - naprawa sprzętu do utrzymania czystości 2.000 

  - utrzymanie czystości i koszenie traw w miejscach publicznych 30.000 

  - materiały i wyposażenie do utrzymania czystości w gminie  12.000 

  - nagrody rzeczowe dla szkół za udział w konkursach ekologicznych 5.000 

  - sprzątanie przystanków autobusowych i ich otoczenia 35.000 

  - usuwanie padłych zwierząt 8.000 

  - opracowanie aktualizacji programu Ochrony Środowiska 6.000 

  - wynajem kabiny 4.000 

  - fundusz socjalny 1.300 

 90013 Schroniska dla zwierząt 60.000 

  - usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt 60.000 

 90015 Oświetleniu ulic, placów i dróg 961.000 

  - energia elektryczna oświetlenia ulicznego 700.000 

  - konserwacja oświetlenia ulicznego 261.000 

 90095 Pozostała działalność 6.000 

  - energia elektryczna w budynkach komunalnych 6.000 

    

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 301.000 

 92116 Biblioteki 181.000 

  - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Liszkach w tym na 

uruchomienie Biblioteki w Kaszowie 10.000,00 

181.000 
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 92195 Pozostała działalność 120.000 

  - dotacje dla organizacji pozarządowych 120.000 

    

926  Kultura fizyczna i sport 56.000 

 92601 Obiekty sportowe 44.000 

  - wyposażenie placu zabaw w Cholerzynie - FS 2.500 

  - wyposażenie placu zabaw w Ściejowicach -FS 15.553,70 

  - materiały na place zabaw 10.000,30 

  - remonty placów zabaw 5.000 

  - przeglądy placów zabaw 10.946 

 92695 Pozostała działalność 12.000 

  - stypendia dla uczniów i studentów odnoszących sukcesy w swojej 

dziedzinie zainteresowań ( nauka, kultura, sport) na podstawie 

uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów 

dla sportowców i trenerów. 

12.000 

    

 

 


