
UCHWAŁA NR X / 62 /2016
RADY GMINY RACŁAWICE

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit.c, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity: Dz.U.z 2015 roku poz.1515 ze zmianami) oraz na podstawie art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Racławice 
uchwala co następuje: 

CZĘŚĆ I.
Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Racławice 

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 7.783.300,00 
złotych z tego : 

a) dochody bieżące w kwocie 7.533.300,00 złotych 

b) dochody majątkowe w kwocie 250.000,00 złotych zgodnie z tabelą Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 7.490.300,00 złotych z tego : 

a) wydatki bieżące w kwocie 7.120.100,00 złotych 

b) wydatki majątkowe w kwocie 370.200,00 złotych zgodnie z tabelą Nr 2 niniejszej uchwały.

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy na 2016 rok 
w wysokości 293.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych 
w łącznej kwocie 293.000,00 złotych 

4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 293.000.,00 złotych z następujących tytułów: 

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 293.000,00 złotych złotych zgodnie z tabelą Nr 3 niniejszej uchwały.

5. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu kredytów w łącznej kwocie 800.000,00 złotych w tym: 

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - kwota 800.000,00 zł

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą Nr 4 niniejszej uchwały. 

§ 3. Z dochodów i wydatków budżetu Gminy Racławice na 2016 rok wyodrębnia się: 

1. dochody budżetu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 
budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania uzależnieniom zgodnie z tabelą 
Nr 5 niniejszej uchwały. 

2. dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy 
Racławice w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą Nr 5 niniejszej uchwały. 

3. dochody budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu związanez 
realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami zgodnie z tabelą Nr 5 niniejszej uchwały. 

4. dochodów budżetowych z tytułu części oświatowej subwencji ogółnej naliczonej na uczniów objętych 
kształceniem specjalnym oraz wydatków budżetowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy na terenie Gminy Racławice w 2016 roku zgodnie z tabelą Nr 5 niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe budżetu zgodnie z tabelą Nr 6 niniejszej uchwały. 

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu gminy 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 59.500,00 złotych. Tworzy się 
rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 14.500,00 
złotych. 
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CZĘŚĆ II.
Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe. 

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Racławice do: 

1. dokonywania innych zmian zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art.257 ustawy o finansach 
publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami obejmujących w szczególności zmianę kwot 
wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu oraz zmianę kwot 
zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych objętych 
załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 
800.000,00 złotych. 

CZĘŚĆ III.
Ustalenia dodatkowe i końcowe. 

§ 9. Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Racławice

Tadeusz Klimczyk

Tabela nr 1 
do Uchwały Budżetowej Gminy Racławice na 2016 rok 

Rady Gminy Racławice Nr X/62/2016 z dnia 29.01.2016 r 

    
Plan dochodów 

Budżetu Gminy Racławice na 2016 rok. 
    

    
    
    
    
010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 
    
w tym:   
dochody bieżące: 6 000,00 
- wpływy z różnych dochodów (przył. wod) ( § 0970) 6 000,00 
    
    
020 Leśnictwo 1 500,00 
    
w tym:   
dochody bieżące: 1 500,00 
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- wpływy z czynszu za dzierżawienie terenów łowieckich ( § 0750) 1 500,00 
    
    
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę 49 000,00 
    
w tym:   
dochody bieżące: 49 000,00 
- wpływy z opłaty za dzierżawę wodociągów ( § 0750) 48 800,00 
- wpływy z pozostałych odsetek ( § 0920) 200,00 
    
    
700 Gospodarka mieszkaniowa 429 000,00 
    
w tym:   
dochody bieżące: 179 000,00 
- wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych ( § 0750) 170 000,00 
- wpływy z pozostałych odsetek ( § 0920) 1 000,00 
- wpływy z różnych dochodów /zwroty wyd./ ( § 0970 ) 8 000,00 
    
dochody majątkowe: 250 000,00 
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( § 0870) 250 000,00 
    
    
720 Informatyka 73 899,00 
    
w tym:   
dochody bieżące: 73 899,00 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem   
środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3    

  
    
    
    
oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ( § 2007) 62 814,00 
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem   
środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3    
oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ( § 2009) 11 085,00 
    
    
750 Administracja publiczna 37 308,00 
    
w tym:   
dochody bieżące: 37 308,00 
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań   
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań   
zleconych gminom ustawami ( § 2010) 27 058,00 
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją   
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych   
ustawami ( § 2360) 250,00 
- wpływy z różnych dochodów /zwroty wyd./ ( § 0970 ) 10 000,00 
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751 Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa   
oraz sądownictwa 1 200,00 
    
w tym:   
dochody bieżące: 1 200,00 
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań   
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań   
zleconych gminom ustawami ( § 2010) 1 200,00 
    
    
752 Obrona narodowa 200,00 
    
w tym:   
dochody bieżące: 200,00 
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań   
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań   
zleconych gminom ustawami ( § 2010) 200,00 
    
    
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 
    
w tym:   
dochody bieżące: 500,00 
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań   
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań   
zleconych gminom ustawami ( § 2010) 500,00 
    
    
    

  
    
    
    
    
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych   
jednostek nie posiadających osobowośći prawnej oraz wydatki   
związane z jej poborem 2 047 416,00 
    
w tym:   
dochody bieżące: 2 047 416,00 
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( § 0010) 618 816,00 
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( § 0020) 6 000,00 
- wpływy z podatku od nieruchomości ( § 0310) 425 000,00 
- wpływy z podatku rolnego ( § 0320) 712 400,00 
- wpływy z podatku leśnego ( § 0330) 22 200,00 
- wpływy z podatku od środków transportowych ( § 0340) 121 500,00 
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie   
karty podatkowej ( § 0350) 10 000,00 
- wpływy z podatku od spadków i darowizn ( § 0360) 10 000,00 
- wpływy z opłaty skarbowej ( § 0410) 10 000,00 
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- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( § 0480) 35 000,00 
- wpływy z różnych opłat ( § 0690) 10 000,00 
- podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 0500) 35 000,00 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( § 0910) 19 500,00 
- wpływy z pozostałych odsetek ( § 0920) 12 000,00 
    
    
758 Różne rozliczenia 3 692 087,00 
    
w tym:   
dochody bieżące: 3 692 087,00 
- subwencje ogólne 3 692 087,00 
w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ( § 2920) 2 262 867,00 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ( § 2920) 1 429 220,00 
    
    
801 Oświata i wychowanie 118 976,00 
    
w tym:   
dochody bieżące: 118 976,00 
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( § 0660) 1 626,00 
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących   
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( § 0670) 10 200,00 
- wpływy z usług (uczniowie innych gmin- koszt wychowania 15 800,00 
przdszkolnego) ( § 0830)   
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych   
zadań bieżących gmin ( § 2030) 91 350,00 
    
    
852 Pomoc społeczna 1 143 714,00 
    

  
    
    
    
w tym:   
dochody bieżące: 1 143 714,00 
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań   
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań   
zleconych gminom ustawami ( § 2010) w tym: 940 695,00 
a) ośrodki wsparcia 356.490,00 zł   
b) świadczenia rodzinne i św z fund. Alimentacyjnego 582.139,00 zł   
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne od podop. 2.066,00 zł   
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych   
zadań bieżących gmin ( § 2030) 178 019,00 
a) składki na ubezpieczenia zdrowotne od podop. 1.710,00 zł   
b) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 1.385,00 zł   
c) zasiłki stałe 18.851,00 zł   
d) ośrodki pomocy społecznej 144.711,00 zł   
e) pozostała działalność 11.362,00 zł   
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- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją   
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych   
ustawami ( § 2360) 25 000,00 
    
    
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 152 500,00 
    
w tym:   
dochody bieżące: 152 500,00 
- wpływy z innych lokalnych opłat - gospodarka odpadami( § 0490) 145 000,00 
- wpływy z różnych opłat - korzyst .ze środowiska ( § 0690) 7 000,00 
- wpływy z odsetek od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat ( § 0910) 500,00 
    
    
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 
    
w tym:   
dochody bieżące: 30 000,00 
- wpływy z różnych dochodów - różne doch-wpł.inst..( § 0970) 30 000,00 
    
    
Ogółem planowane dochody budżetowe na 2016 rok stanowią kwotę 7 783 300,00 
    

  
Z ogólnej kwoty planowanych dochodów budżetowych na 2016 rok w wysokości   
7.783.300,00 złotych stanowią : a) dochody bieżące w wysokości 7 533 300,00 
- z czego ze środków Unii Europejskiej 73 899,00 
b) dochody majątkowe w wysokości 250 000,00 
Razem 7 783 300,00 
    

Tabela nr 2  

do Uchwały Budżetowej Gminy Racławice na 2016 rok  

Rady Gminy Racławice Nr X/62/2016 z dnia 29.01.2016 r  

  

  

Plan  wydatków  

Budżetu Gminy Racławice na 2016 rok.  

  
  
  
  

  

010     Rolnictwo i łowiectwo 13 500,00

  

01030  izby  rolnicze 13 500,00
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wydatki bieżące 13 500,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 13 500,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 500,00

  

  

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15 000,00

  

40002  dostarczanie wody 15 000,00

wydatki majątkowe 15 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00

  

  

600     Transport i łączność 485 000,00

  

60013  drogi publiczne wojewódzkie 20 000,00

wydatki majątkowe 20 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00

  

60014  drogi publiczne powiatowe 40 000,00

wydatki majątkowe 40 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000,00

  

60016  drogi publiczne gminne 295 000,00

wydatki bieżące 85 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 85 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 000,00

  

wydatki majątkowe 210 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 210 000,00

  

60078  usuwanie skutków klęsk żywiołowych 130 000,00

wydatki bieżące 130 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 130 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130 000,00
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700     Gospodarka  mieszkaniowa 225 500,00

  

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 225 500,00

wydatki bieżące 175 500,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 175 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 175 500,00

  

wydatki majątkowe 50 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00

  

  

710     Działalność usługowa 32 000,00

  

71004 plany zagospodarowania przestrzennego 32 000,00

wydatki bieżące 32 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 32 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 000,00

  

  

720     Informatyka 55 000,00

  

72095 pozostała działalność 55 000,00
wydatki bieżące 55 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 55 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00

  

  

750     Administracja publiczna 1 430 576,00

  

75011 urzędy wojewódzkie 27 058,00
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wydatki bieżące 27 058,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 27 058,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 058,00

  

75022 rady gmin 51 500,00

wydatki bieżące 51 500,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 3 500,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 000,00

  

75023  urzędy gmin 1 335 518,00

wydatki bieżące 1 305 518,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 301 516,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 082 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 219 516,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 002,00

 
  
  
  
wydatki majątkowe 30 000,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00

  

75095  pozostała działalność 16 500,00

wydatki bieżące 16 500,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 500,00

  

  

751     Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony  

prawa oraz sądownictwa 1 200,00

  

75101  urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa 1 200,00

wydatki bieżące 1 200,00
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w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 200,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 301,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 899,00

  

  

752     Obrona narodowa 200,00

  

75212  pozostałe wydatki obronne 200,00

wydatki bieżące 200,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 200,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00

  

  

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 500,00

  

75412  ochotnicze straże pożarne 24 000,00

wydatki bieżące 24 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 21 500,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 200,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 300,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00

  

75414  obrona cywilna 500,000

wydatki bieżące 500,000
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 500,000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,000

  

  

757     Obsługa  długu  publicznego 95 000,00

  

  
 

  
  
  

75702  obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
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jednostek samorządu terytorialnego 95 000,00

wydatki bieżące 95 000,00
w tym : 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 95 000,00

  

  

758      Różne  rozliczenia 74 000,00

  

75818  rezerwy ogólne i celowe 74 000,00

wydatki bieżące 74 000,00

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 74 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74 000,00
w tym : - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki 59 500,00

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 14 500,00

  

  

801      Oświata i wychowanie 3 155 214,00

  

80101  szkoły podstawowe 1 458 385,00

wydatki bieżące 1 458 385,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 394 559,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 167 290,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 227 269,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 826,00

  

80103  oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 274 800,00

wydatki bieżące 274 800,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 259 600,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 230 200,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 400,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 200,00

  

80104  przedszkola 25 000,00

wydatki bieżące 25 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 25 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00
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80110  gimnazja 951 850,00

wydatki bieżące 951 850,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 910 250,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 780 800,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 129 450,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 600,00

  

80113  dowożenie uczniów do szkół 181 934,00

wydatki bieżące 181 934,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 181 634,00

 
  
  
  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 374,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 140 260,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00

  

80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół 187 400,00

wydatki bieżące 187 400,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 186 800,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 800,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00

  

80146  dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 350,00

wydatki bieżące 15 350,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 14 510,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 510,00
2) dotacja na zadania bieżące 840,00

  

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 46 245,00
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wydatki bieżące 46 245,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 44 223,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 830,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 393,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 022,00

  

80195  pozostała działalność 14 250,00

wydatki bieżące 14 250,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 14 250,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 250,00

  

  

851      Ochrona zdrowia 41 051,00

  

85153  zwalczanie narkomanii 500,00

wydatki bieżące 500,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 500,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00

  

85154  przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 551,00

wydatki bieżące 40 551,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 40 051,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 001,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 050,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00

  
 

  
  
  

  

852      Pomoc  społeczna 1 465 859,00

  

85202 domy pomocy społecznej 53 000,00

wydatki bieżące 53 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 53 000,00
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a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53 000,00

  

85203 ośrodki wsparcia 377 490,00

wydatki bieżące 377 490,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 377 490,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 274 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102 990,00

  

85204 rodziny zastępcze 5 000,00

wydatki bieżące 5 000,00
w tym; 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00

  

85206 wspieranie rodziny 2 500,00

wydatki bieżące 2 500,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 500,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00

  

85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz  

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego 582 139,00

wydatki bieżące 582 139,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 33 239,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 739,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 548 900,00

  

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 4 276,00

wydatki bieżące 4 276,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 276,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 276,00

  

85214  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  

emerytalne i rentowe 6 385,00
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wydatki bieżące 6 385,00
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 385,00

85216  zasiłki stałe 24 851,00

wydatki bieżące 24 851,00
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 851,00

 
  
  
  

85219  ośrodki pomocy społecznej 384 650,00

wydatki bieżące 384 650,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 383 050,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228 450,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 154 600,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00

  

85228  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 206,00

wydatki bieżące 1 206,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 206,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 206,00

  

85295  pozostała działalność 24 362,00

wydatki bieżące 24 362,00
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 362,00

  

  

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4 500,00

  

85415  pomoc materialna dla uczniów 4 500,00
wydatki bieżące 4 500,00
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00

  

  

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 257 200,00

  

90002   gospodarka odpadami 145 000,00
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wydatki bieżące 145 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 145 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 375,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111 625,00

  

90003  oczyszczanie miast i wsi 7 000,00

wydatki bieżące 7 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 7 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00

  

90015  oświetlenie ulic, placów i dróg 80 000,00

wydatki bieżące 80 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 80 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 000,00

  

90095  pozostała działalność 25 200,00

wydatki bieżące 20 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 20 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00

  
 

  
  
  
wydatki majątkowe 5 200,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 200,00
  
  
921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 115 000,00
  
92116  biblioteki 75 000,00
wydatki bieżące 75 000,00
w tym :1) dotacja na zadania bieżące 75 000,00
  
92195  pozostała działalność 40 000,00
wydatki bieżące 40 000,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 40 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00
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Ogółem planowane wydatki budżetowe na 2016 rok stanowią kwotę 7 490 300,00
  
  
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetowych na 2016 rok w wysokości  
7.490.300,00 złotych stanowią : a) wydatki bieżące w wysokości 7 120 100,00
w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 6 142 612,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 128 335,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 014 277,00
2) dotacja na zadania bieżące 75 840,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 806 648,00
4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 95 000,00
  
b) wydatki majątkowe w wysokości 370 200,00
w tym :1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 370 200,00
Razem 7 490 300,00
  
Tabela nr 3

do Uchwały Budżetowej Gminy Racławice na 2016 rok

Rady Gminy Racławice Nr X/62/2016 z dnia 29.01.2016 r

 

 

Przychody i Rozchody

Budżetu Gminy Racławice na 2016 rok.

 

1. Dochody budżetu ogółem - 7.783.300,00 złotych.

2. Wydatki budżetu ogółem - 7.490.300,00 złotych.

3. Wynik ( nadwyżka ) - 293.000,00 złotych.

4. Przychody - 0,00 złotych

 
W 2016 roku planowane jest  podjęcie kredytu  bankowego w wysokości 800.000,00

na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego  tj.

- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 800.000 złotych. 

Jest to kredyt krótkoterminowy na rachunku podstawowym budżetu, odnawialny co roku

mającym istotny wpływ na płynność finansową budżetu.  Kredyt ten udzielany jest w 

trakcie roku budżetowego, przeważnie od połowy stycznia do 30 grudnia roku budżetowego.

Jest to dopuszczalna przez bank linia kredytowa do kwoty 800.000,00 złotych. 
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5. Rozchody budżetu - 293.000,00 złotych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
klasyfikacja treśc kwota

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

par. 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                       293.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem razchody                                                                          293.000,00

 
W 2016 roku zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek przypada kwota 

293.000,00 zł.w tym:

1.Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 105.000,00 zł dotyczy kredytu

bankowego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - I etap podjętego w kwocie 

946.354,00 złotych w 2011 roku. Kredyt spłacany będzie do 2020 roku.

2.Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 65.000,00 zł dotyczy kredytu

bankowego na rozbudowę dróg gminnych podjętego w kwocie 600.000,00 złotych

w 2011 roku. Kredyt spłacany będzie do 2020 roku.

3.Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 65.000,00 zł dotyczy kredytu

bankowego na rozbudowę dróg gminnych i powiatowych podjętego w kwocie 587.672,69 

złotych w 2011 roku. Kredyt spłacany będzie do 2020 roku.

4.Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 50.000,00 zł dotyczy kredytu

bankowego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - II etap podjętego w kwocie 

345.623,19 złotych w 2013 roku. Kredyt spłacany będzie od 2015 do 2021 roku.

5.Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 5.000,00 zł dotyczy kredytu

bankowego na utworzenie parku wiejskiego w Janowiczkach podjętego w kwocie 

194.315,00 złotych w 2015 roku. Kredyt spłacany będzie od 2016 do 2025 roku.

6.Bank Ochrony Środowiska w Krakowie - spłata w kwocie 3.000,00 zł dotyczy kredytu

bankowego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - III etap podjętego w kwocie 

143.248,00 złotych w 2015 roku. Kredyt spłacany będzie od 2016 do 2025 roku.
Tabela Nr 4  

do Uchwały Budżetowej Gminy Racławice na 2016 rok  

Rady Gminy Racławice Nr X/62/2016 z dnia 29.01.2016 r  

  

  

administracji rządowej.  

1. D o c h o d y.  

  

 plan
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750     Administracja  publiczna 27 058,00

  

75011  Urzędy  wojewódzkie 27 058,00

dochody bieżące: 27 058,00

w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań  

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań  

zleconych gminom ustawami 27 058,00

  

  

751    Urzędy naczelnych organów władzy,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00

  

75101  Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej ,  

kontroli i ochrony prawa 1 200,00

dochody bieżące: 1 200,00

w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań  

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań  

zleconych gminom ustawami 1 200,00

  

  

752     obrona narodowa 200,00

  

75212  pozostałe wydatki obronne 200,00

dochody bieżące: 200,00

w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań  

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań  

zleconych gminom ustawami 200,00

  

  

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00

  

75414  obrona cywilna 500,00

dochody bieżące: 500,00

w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań  
 

  

 plan

  

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań  
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zleconych gminom ustawami 500,00

  

  

852    Pomoc społeczna 940 695,00

  

85203 Ośrodki wsparcia 356 490,00

dochody bieżące: 356 490,00

w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań  

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań  

zleconych gminom ustawami 356 490,00

  

85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz  

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego 582 139,00

dochody bieżące: 582 139,00

w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań  

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań  

zleconych gminom ustawami 582 139,00

  

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 2 066,00

dochody bieżące: 2 066,00

w tym: dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań  

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań  

zleconych gminom ustawami 2 066,00

  

  

 969 653,00

  

  

2. W y d a t k i.  

  

  

  

  

  

750    Administracja publiczna 27 058,00

  

75011  urzędy wojewódzkie 27 058,00
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wydatki bieżące 27 058,00

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 27 058,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 058,00

  

  
 

  

  

  

  

751    Urzędy naczelnych organów władzy,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00

  

75101 urzędy naczelnych organów władzy,  

kontroli i ochrony prawa 1 200,00

wydatki bieżące 1 200,00

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 200,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 301,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 899,00

  

752     obrona narodowa 200,00

  

75212  pozostałe wydatki obronne 200,00

wydatki bieżące 200,00

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 200,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00

  

  

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa 500,00

  

75414  Obrona cywilna 500,00

wydatki bieżące 500,00

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 500,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00

  

  

852    Pomoc spoleczna 940 695,00

  

85203 Ośrodki wsparcia 356 490,00

wydatki bieżące 356 490,00

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 356 490,00
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 274 500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 990,00

  

85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz  

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego 582 139,00

wydatki bieżące 582 139,00

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 33 239,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 739,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 548 900,00

  

  

  

  
 

  

  

  

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 2 066,00

wydatki bieżące 2 066,00

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 066,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 066,00

  

  

Razem plan wydatków 969 653,00

  

  

  

  

  

II.Informacja o dochodach odprowadzanych  do budżetu państwa z zadań  

zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku.  

  

  

  

 Plan
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750    Administracja publiczna 118,00

  

75011  urzędy wojewódzkie 118,00

w tym : § 0690 wpływy z różnych opłat 118,00

  

  

852 Pomoc społeczna 17 066,00

  

85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz  

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego 17 066,00

w tym : § 0920 pozostałe odsetki 1 500,00

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 3 000,00

§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego 12 566,00

  

  

Ogółem 17 184,00

  

Tabela nr 5

do Uchwały Budżetowej Gminy Racławice na 2016 rok

Rady Gminy Racławice Nr X/62/2016 z dnia 29.01.2016 r

 

 

Z dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok wyodrębnia się:

 

I . dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie

profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w 2016 roku.

 

1. D o c h o d y 35.000,00 złotych.

 

Dział 756 dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem , rozdział 75618 wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw

w tym:
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dochody bieżące:

w tym: - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( § 0480)

w kwocie 35.000,00 złotych

 

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się

uzyskanie dochodów w wysokości 35.000,00 złotych.

 

2.W y d a t k i 41.051,00 złotych.

 

W 2015 roku planuje się wydatkowanie kwoty 35.000,00 złotych w tym:

 

Dział 851 - ochrona zdrowia , rozdział 85153 zwalczanie narkomanii w tym:.

wydatki bieżące                                                                                         -  500,00 zł

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                -  500,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              -  500,00 zł

 

W 2016 roku planuje się wydatkowanie kwoty 500,00 złotych na wydatki związane

z profilaktyką zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie profilaktyki 

przeciwdziałania skutkom następstw tego nałogu. Zadania te zostały ujęte w gminnym

programie zwalczania narkomanii.

 

Dział 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:

wydatki bieżące                                                                                            -  40.551,00 zł

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                   -  34.000,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 -  11.001,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 -  29.050,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         -      500,00 zł

 

Gminna komisja do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

określi swoim programem szczegółowe rodzaje wydatków na ten cel w 2016 roku

i obejmują one wydatki w łącznej kwocie 41.051,00 złotych w tym:

 

 

a) na zwalczanie narkomanii                    -    500,00 złotych

b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi      -  40.551,00 złotych

 

Wydatki bieżące związane będą z wypłatą swiadczeń dla rodzin nękanych nałogiem

alkoholizmu oraz utrzymaniem gminnej komisji do spraw profilaktyki i rozwiązywania
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problemów alkoholowych. 

Ostateczne rozliczenie tych środków nastąpi po zakończeniu roku 2015.

 

 

II . dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków

na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego w 2016 roku.

 

1. D o c h o d y 7.000,00 złotych.

 

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

i kar za korzystanie ze środowiska

w tym:

dochody bieżące:

w tym: - wpływy z różnych opłat ( § 0690) w kwocie 7.000,00 złotych

 

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planuje się uzyskanie dochodów

w wysokości 7.000,00 złotych.

 

2.W y d a t k i 7.000,00 złotych.

 

W 2016 roku planuje się wydatkowanie kwoty 7.000,00 złotych w tym:

 

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-  rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi w tym ;

wydatki bieżące                                                                                             -  7.000,00 zł

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                    -  7.000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  -  7.000,00 zł

 

W 2016 roku planuje się wydatkowanie kwoty 7.000,00 złotych na wydatki związane

z ochroną i utrzymaniem środowiska naturalnego naszej Gminy w tym wywóz  nieczystości 

stałych i płynnych.

 

III . dochody budżetu z tytułu opłat za gospodarkę odpadami oraz wydatków

na realizację zadań związanych z prowadzoną gospodarką odpadami w 2016 roku.

 

1. D o c h o d y 145.000,00 złotych.
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Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-  rozdział 90002 gospodarka odpadami w tym:

dochody bieżące:

w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

 

 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw( § 0490) w kwocie 145.000,00 złotych

 

Z tytułu opłat za korzystanie ze prowadzona gospodarkę odpadami planuje się 

uzyskanie dochodów budżetowych w wysokości 145.000,00 złotych.

 

W 2016 roku planuje się wydatkowanie kwoty 145.000,00 złotych w tym:

 

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-  rozdział 90002 gospodarka odpadami w tym:

wydatki bieżące 

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:                               -     145.000,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             -       33.375,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             -     111.625,00 zł

 

W 2016 roku planuje się wydatkowanie kwoty 145.000,00 złotych na wydatki 

związane z gospodarką odpadami na terenie naszej Gminy w tym wywóz  nieczystości 

stałych przez podmiot gospodarczy wyłoniony w trybie zamówienia publicznego oraz 

pozostałe wydatki związane z całokształtem gospodarki odpadami na terenie Gminy 

Racławice. Obecna umowa została zawarta na 1,5 roku tj. od 1 lipca 2015 roku do 

31 grudnia 2016 roku z podmiotem wyłonionymw trybie zamówienia publicznego.

 

IV . dochodów budżetowych z tytułu części oświatowej subwencji ogółnej naliczonej 

na uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatków  budżetowych 

na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej  organizacji nauki 

i metod pracy na trenie Gminy Racławice w 2016 roku.

 

1. D o c h o d y 

 

Dział 758 różne rozliczenia

-  rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego

w tym: - § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
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Stosownie do informacji Ministra Finansów o wielkości subwencji dla Gminy

Racławice na 2016 rok jest wyszczególniona kwota w metryczce do przyznanej subwencji 

oświatowej kwota 46.245,00 złotych przeznaczona na 2 uczniów gimnazjalnych i 1 ucznia 

szkoły podstawowej objętych kształceniem specjalnym.

 

2. W y d a t k i 

 

Dział 801 oświata i wychowanie

w tym:

- rozdział 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

- 4 -

 

wydatki bieżące                                                                        -  46.245,00 zł

w tym :1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              -  44.223,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            -  37.830,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            -    6.393,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    -    2,022,00 zł

 

W 2016 roku  planujemy wydatkowanie kwoty w wysokości  46.245,00 złotych na 

pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej w Racławicach i 2 uczniów 

w Gimnazjum w Racławicach. 

 

Tabela nr 6  

do Uchwały Budżetowej Gminy Racławicena 2016 rok  

Rady Gminy Racławice Nr X/62/2016 z dnia 29.01.2016 r  

  

Wydatki  majątkowe
planowane w budżecie gminy na 2016 rok

  

Zadania  inwestycyjne  budżetu.
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 plan
 

  
400    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
gaz i wodę 15 000,00
  
-  rozdział 40002 15 000,00
w tym: - wykonanie ogrodzenia długości 58 mb zbiornika wody w  
Kościejowie 15 000,00

  
  
600    Transport i łączność 270 000,00
  
-  rozdział 60013 20 000,00
w tym: - modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości  
Racławice 20 000,00
  
-  rozdział 60014 40 000,00
w tym: - przebudowa drogi powiatowej Grzymałów Dosłońce 40 000,00
  
-  rozdział 60016 210 000,00
w tym: - przebudowa dróg gminnych - Dale - Kliny Dalskie 210 000,00
  
  
700       Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00
  
- rozdział  70005 50 000,00
w tym: - przebudowa budynku komunalnego w Janowiczkach 50 000,00
  
  
750      Administracja publiczna 30 000,00
  
rozdział  75023 30 000,00
w tym: - wymiana urządzeń w serwerowni i zakup zestawów  
komputerowych 30 000,00
  
  
  

 
  
900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 200,00
  

Id: 4F147FBC-AD59-4F02-BE49-64BC8FBB0EFB. Podpisany Strona 28



- rozdział  90095 5 200,00
w tym : - wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku  
"Gazociąg " w Proszowicach 5 200,00
  
Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne 370 200,00
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X / 62 /2016 

Rady Gminy Racławice 

z dnia 29 stycznia 2016 r. 

Planowane dotacje z budzetu Gminy na 2016 rok 

I.Dotacja celowa dla województwa ( pomoc między JST) 
 
600     Transport i łączność                                                                   20.000,00
 
60013 drogi publiczne wojewódzkie                                        20.000,00
 
w tym: dotacja celowa przekazana do województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t w kwocie 
20.000,00 złotych. 
 
Jednostka realizująca - Województwo Małopolskie.
 
II.Dotacja celowa dla powiatu ( pomoc między JST) 
 
600     Transport i łączność                                                                     40.000,00
 
60014  drogi publiczne powiatowe                                              40.000,00
 
w tym: dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie umów między j.s.t w kwocie 40.000,00 złotych. 
 
Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe w Miechowie.
 
I.Dotacja celowa dla innej gminy
 
 
801      Oświata i wychowanie                                                                     840,00
 
80146  dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          840,00
 
w tym: dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną 
j.s.t będącą jednostką wdrażającą na zadania własne na podstawie 
porozumień, umów w kwocie 840,00 złotych ( współfinansowanie doradztwa . 
metodycznego dla nauczycieli matematyki Powiatu Miechowskiego) 
 
Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Słaboszowie .
 

 
I.Dotacja podmiotowa
 
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.
 
921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            75.000,00

Id: 4F147FBC-AD59-4F02-BE49-64BC8FBB0EFB. Podpisany Strona 1



 
92116   biblioteki                                                                       75.000,00
 
w tym:      dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 
w kwocie 75.000,00 złotych. 
 
Dotacja ta zostanie przekazana z budżetu gminy dla  Gminnej Biblioteki 
w Racławicach. 
 
Jednostka realizująca - Gminna Biblioteka Publiczna w Racławicach.
 
Ogółem dotacje z budżetu zamykają się kwotą 135.840,00 złotych.
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Racławice

Tadeusz Klimczyk
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