
 

 

Uchwała budżetowa 

na rok 2015 

Nr III/14/14 

Rady Gminy Moszczenica 

z dnia 30 grudnia 2014 roku 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, 

art. 264 ust. 3 i 4, i art. 258 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 15.995.700,-zł, w tym: 

1) dochody bieżące: 14.006.210,-zł; 

2) dochody majątkowe: 1.989.490,-zł 

- jak w załączniku nr 1. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 15.142.700,- zł, 

- jak w załączniku nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 12.109.960,- zł, w tym: 

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 9.034.112,- zł, 

z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.836.604,- zł; 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.197.508,- zł; 

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 325.353,- zł; 

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.137.686,- zł; 

4) Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 362.809,- zł; z czego: 

a) ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 279.666,- zł. 

5) Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Moszczenica, przypadające 

do spłaty w roku 2015 – kwocie 0,- zł; 

6) Wydatki na obsługę długu publicznego 250.000,- zł; 

- jak w załączniku nr 2.1. 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.032.740,- zł, 

w tym: 
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1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.032.740,- zł; z czego na wydatki inwestycyjne 

na programy finansowane z pomocy  zagranicznej w łącznej kwocie 2.397.270,- zł; w tym: 

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.869.490,- zł; 

- jak w załączniku nr 2.2. 

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie    

853.000,- zł, która zostanie przeznaczona na: 

1) spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów -  853.000,- zł, 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 500.000,- zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

1.353.000,- zł,  - zgodnie z załącznikiem nr 3. 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

1) kredytów zaciąganych w roku 2015 w kwocie 500.000,- zł, z czego: 

a) na  zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu - 500.000,- zł, 

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust.3, z których 

obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 49.800,-zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 25.200,- zł. 

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację 

zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr  5. 

3. Dochody i wydatki obejmujące zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7. 

4. Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu Gminy 

Moszczenica w zakresie ochrony środowiska na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 9. 

5. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu 

Gminy Moszczenica w zakresie gospodarowania odpadami na 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015 – jak 

w załączniku nr 6. 

§ 7. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 

65.740,- zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U.            

z 2014 r.,  poz. 301) – na łączną kwotę 65.740,- zł – zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian budżetu w granicach działu w zakresie wydatków 

bieżących i wydatków majątkowych innych niż określone w art. 257 o finansach publicznych, w tym zmian 

planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2015 rok upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których 

zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,- zł. 

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

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Moszczenica. 
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku           

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szczerba 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej 

Rady Gminy Moszczenica 

Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Prognozowane dochody budżetu gminy Moszczenica na 2015 rok 

Nazwa 

 
Dz. 

Plan na 2015 rok 
w złotych 

Ogółem 

z tego dotacja 

na zadania 

zlecone 

Rolnictwo i łowiectwo 010 100.000  

Dochody majątkowe 

w tym: 

 100.000  

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego (6630) 

 100.000  

Leśnictwo 020 200  

Dochody bieżące 

w tym: 

 200  

- 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 (0750) 

 200  

Gospodarka mieszkaniowa 700 1.924.490  

Dochody bieżące 

w tym: 

 55.000  

- 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 (0750) 

 42.000  

- wpływy z usług  13.000  

Dochody majątkowe 

W tym: 

 1.869.490  

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich /środki UE/  (6207) 

 1.869.490  

Działalność usługowa 710 7.000  

Dochody bieżące 

w tym: 

 7.000  

- wpływy z usług  (0830)  7.000  

Administracja publiczna 750 192.555 35.294 

Dochody bieżące 

w tym: 

 192.555 35.294 

- pozostałe odsetki  (0920)  15.261  

- wpływy z różnych dochodów  (0970)  142.000  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) 

 35.294 35.294 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

751 829 829 

Dochody bieżące 

w tym: 

 829 829 
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- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie  (związkom gmin) ustawami (2010) 

 829 829 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz  wydatki 

związane z ich poborem 

756 2.369.459  

Dochody bieżące 

w tym: 

 2.369.459  

- podatek dochodowy od osób fizycznych (0010)  1.421.459  

- podatek dochodowy od osób prawnych (0020)  1.000  

- podatek od nieruchomości (0310)  467.000  

- podatek rolny (0320)  323.000  

- podatek leśny (0330)  18.000  

- podatek od środków transportowych (0340)  28.000  

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 

w formie karty podatkowej (0350) 

 1.000  

- podatek od spadków i darowizn (0360)  6.000  

- wpływy z opłaty skarbowej (0410)  10.000  

- wpływy z opłaty targowej (0430)  1.000  

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)  58.000  

- podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)  32.000  

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)  3.000  

Różne rozliczenia 758 8.326.906  

Dochody bieżące 

w tym: 

 8.306.906  

- subwencje ogólne z budżetu państwa (2920) 

w tym: 

 8.306.906  

- część oświatowa  4.666.020  

- część wyrównawcza  3.423.059  

- część równoważąca  217.827  

Dochody majątkowe 

w tym: 

 20.000  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (6330) 

 20.000  

Oświata i wychowanie 801 478.320  

Dochody bieżące 

w tym: 

 478.320  

- 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 (0750) 

 3.400  

- wpływy z usług (0830)  107.872  

- wpływy z usług (0839)  23.616  

- wpływy z różnych dochodów (0970)  35.000  

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich /środki UE/ (2007) 

 148.034  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin(związków gmin) (2030) 

 160.398  

Pomoc społeczna 852 1.896.509 1.705.173 

Dochody bieżące 

w tym: 

 1.896.509 1.705.173 

- wpływy z usług – usługi opiekuńcze (0830)  2.500  

- wpływy z różnych dochodów (0970)  19.800  
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- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) 

 1.705.173 1.705.173 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin(związków gmin) (2030) 

 164.136  

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami (2360) 

 4.900  

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 853 154.862  

Dochody bieżące 

w tym: 

 154.862  

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich /środki UE/ (2007) 

 131.632  

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich /budż.państ./ (2009) 

 23.230  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 544.570  

Dochody bieżące 

w tym: 

 544.570  

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490) 

 276.000  

- wpływy z różnych opłat (0690)  1.500  

- wpływy z usług (0830)  220.000  

- wpływy z różnych dochodów (0970)  47.070  

Ogółem: 
w tym: 

- dochody bieżące 

w tym ze środków UE 

- dochody majątkowe 

w tym ze środków UE 

 15.995.700 
 

14.006.210 

279.666 

1.989.490 

1.869.490 

1.741.296 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szczerba 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej 

Rady Gminy Moszczenica 

Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 
Planowane wydatki budżetu gminy Moszczenica na 2015 rok 

Nazwa Dz. Rozdz. Plan na 2015 rok 

zadania 

administracji 

rządowej 

Rolnictwo i łowiectwo 010  206.300  

Izby rolnicze  01030 6.300  

w tym:     

- wydatki bieżące   6.300  

Pozostała działalność  01095 200.000  

w tym:     

- wydatki majątkowe   200.000  

Transport i łączność 600  158.660  

Drogi publiczne wojewódzkie  60013 16.660  

w tym:     

- wydatki majątkowe   16.660  

Drogi publiczne gminne  60016 142.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   72.000  

- wydatki majątkowe   70.000  

Gospodarka mieszkaniowa 700  2.563.010  

Gospodarka gruntami i nieruchomościami  70005 2.563.010  

w tym:     

- wydatki bieżące   60.000  

- wydatki majątkowe   2.503.010  

Działalność usługowa 710  64.000  

Cmentarze  71035 64.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   64.000  

Administracja publiczna 750  2.055.294 35.294 

Urzędy wojewódzkie  75011 35.294 35.294 

w tym:     

- wydatki bieżące   35.294 35.294 

Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)  75022 82.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   82.000  

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  75023 1.833.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   1.823.000  

- wydatki majątkowe   10.000  

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  75075 27.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   27.000  

Pozostała działalność  75095 78.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   78.000  

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

751  829 829 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

 75101 829 829 

w tym:     

- wydatki bieżące   829 829 

Obrona narodowa 752  300  

Pozostałe wydatki obronne  75212 300  

w tym:     
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- wydatki bieżące   300  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754  51.150  

Ochotnicze straże pożarne  75412 49.650  

w tym:     

- wydatki bieżące   49.650  

Obrona cywilna  75414 500  

w tym:     

- wydatki bieżące   500  

Zarządzanie kryzysowe  75421 1.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   1.000  

Obsługa długu publicznego 757  250.000  

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 

 75702 250.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   250.000  

Różne rozliczenia 758  75.000  

Rezerwy ogólne i celowe  75818 75.000  

w tym :     

Rezerwy (ogólna)   49.800  

Rezerwy (zarządzanie kryzysowe)   25.200  

Oświata i wychowanie 801  5.717.395  

Szkoły podstawowe  80101 2.586.420  

w tym:     

- wydatki bieżące   2.586.420  

Przedszkola  80104 1.113.579  

w tym:     

- wydatki bieżące   1.113.579  

Gimnazja  80110 1.895.046  

w tym:     

- wydatki bieżące   1.895.046  

Dowożenie uczniów do szkół  80113 60.450  

w tym:     

- wydatki bieżące   60.450  

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  80146 28.800  

w tym:     

- wydatki bieżące   28.800  

Pozostała działalność  80195 33.100  

w tym:     

- wydatki bieżące   33.100  

Ochrona zdrowia 851  58.000  

Zwalczanie narkomanii  85153 4.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   4.000  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  85154 54.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   54.000  

Pomoc społeczna 852  2.451.500 1.705.173 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze  85201 3.800  

w tym:     

- wydatki bieżące   3.800  

Domy pomocy społecznej  85202 230.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   230.000  

Ośrodki wsparcia  85203 10.300  

w tym:     

- wydatki bieżące   10.300  

Rodziny zastępcze  85204 1.100  

w tym:     
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- wydatki bieżące   1.100  

Wspieranie rodziny  85206 20.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   20.000  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 85212 1.707.886 1.702.986 

w tym:     

- wydatki bieżące   1.707.886 1.702.986 

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 

 85213 7.514 2.187 

w tym:     

- wydatki bieżące   7.514 2.187 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

 85214 30.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   30.000  

Dodatki mieszkaniowe  85215 8.700  

w tym:     

- wydatki bieżące   8.700  

Zasiłki stałe  85216 50.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   50.000  

Ośrodki pomocy społecznej  85219 245.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   245.000  

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  85228 32.200  

w tym:     

- wydatki bieżące   32.200  

Pozostała działalność  85295 105.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   105.000  

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853  244.892  

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 

 85311 4.110  

w tym:     

- wydatki bieżące   4.110  

Pozostała działalność  85395 240.782  

w tym:     

- wydatki bieżące   240.782  

Edukacyjna opieka wychowawcza 854  28.800  

Świetlice szkolne  85401 14.700  

w tym:     

- wydatki bieżące   14.700  

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 

 85412 4.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   4.000  

Pomoc materialna dla uczniów  85415 10.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   10.000  

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  85446 100  

w tym:     

- wydatki bieżące   100  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900  830.070  

Gospodarka ściekowa i ochrona wód  90001 387.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   215.000  
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- wydatki majątkowe   172.000  

Gospodarka odpadami  90002 352.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   352.000  

Oświetlenie ulic, placów i dróg  90015 81.070  

w tym:     

- wydatki bieżące   70.000  

- wydatki majątkowe   11.070  

Pozostała działalność  90095 10.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   10.000  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921  292.000  

Pozostałe zadania w zakresie kultury  92105 4.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   4.000  

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  92109 136.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   136.000  

Biblioteki  92116 102.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   102.000  

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  92120 50.000  

w tym:     

- wydatki majątkowe   50.000  

Kultura fizyczna 926  95.500  

Obiekty sportowe  92601 49.000  

w tym:     

- wydatki bieżące   49.000  

Zadania w zakresie kultury fizycznej  92605 46.500  

w tym:     

- wydatki bieżące   46.500  

Ogółem: 
w tym: 

- wydatki bieżące 

- wydatki majątkowe 

  15.142.700 
 

12.109.960 

3.032.740 

1.741.296 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szczerba 
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Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej 

Rady Gminy Moszczenica 

Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Plan wydatków bieżących budżetu gminy Moszczenica na 2015 rok 

Dział 

Wyszczególnienie 

Plan 

wydatków 

bieżących 

z tego: 
Wydatki jednostek 

budżetowych 
Dotacje 

na 

zadania 

bieżące 

Świadczenia 

na rzecz 

osób 

fizycznych 

Wydatki 

bieżące na 

zadania 

finansowane ze 

środków art.5 

ust.1 pkt 2 i 3 

 

w tym: 

wydatki ze 

środków Unii 

Europejskiej 

Wydatki 

z tytułu 

poręczeń 

i gwarancj

i 

Wydatki 

na 

obsługę 

długu Rozdział 

Wynagrodz. 

i składki 

od nich 

naliczane 

Wydatki 

związane 

z realizacją 

zadań 

statutowych 

010 Rolnictwo i łowiectwo 6.300   6.300      

01030 Izby rolnicze 6.300   6.300      

600 Transport i łączność 72.000  72.000       

60016 Drogi publiczne gminne 72.000  72.000       

700 Gospodarka mieszkaniowa 60.000  60.000       

70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 

60.000  60.000       

710 Działalność usługowa 64.000 58.000 6.000       

71035 Cmentarze 64.000 58.000 6.000       

750 Administracja publiczna 2.045.294 1.635.294 330.000 5.000 75.000     

75011 Urzędy wojewódzkie 35.294 35.294        

75022 Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

82.000  9.000  73.000     

75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

1.823.000 1.600.000 221.000  2.000     

75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

27.000  27.000       

75095 Pozostała działalność 78.000  73.000 5.000      

751 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

829 829        

75101 Urzędy naczelnych organów 829 829        
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władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

752 Obrona narodowa 300  300       

75212 Pozostałe wydatki obronne 300  300       

754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 

51.150 6.700 39.450  5.000     

75412 Ochotnicze straże pożarne 49.650 6.700 37.950  5.000     

75414 Obrona cywilna 500  500       

75421 Zarządzanie kryzysowe 1.000  1.000       

757 Obsługa długu publicznego 250.000        250.000 

75702 Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

250.000        250.000 

758 Różne rozliczenia 75.000  75.000       

75818 Rezerwy ogólne i celowe 75.000  75.000       

801 Oświata i wychowanie 5.717.395 4.645.167 634.681  229.600 207.947 148.034   

80101 Szkoły podstawowe 2.586.420 2.255.900 213.420  117.100     

80104 Przedszkola 1.113.579 728.200 149.943  33.100 202.336 145.688   

80110 Gimnazja 1.895.046 1.661.067 148.968  79.400 5.611 2.346   

80113 Dowożenie uczniów do szkół 60.450  60.450       

80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

28.800  28.800       

80195 Pozostała działalność 33.100  33.100       

851 Ochrona zdrowia 58.000 6.100 35.257 16.643      

85153 Zwalczanie narkomanii 4.000  4.000       

85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

54.000 6.100 31.257 16.643      

852 Pomoc społeczna 2.451.500 360.914 268.200 10.300 1.812.086     

85201 Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

3.800  3.800       

85202 Domy pomocy społecznej 230.000  230.000       

85203 Ośrodki wsparcia 10.300   10.300      

85204 Rodziny zastępcze 1.100  1.100       

85206 Wspieranie rodziny 20.000 20.000        

85212 Świadczenia rodzinne, 1.707.886 82.200 10.800  1.614.886     
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świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

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 

7.514 7.514        

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

30.000    30.000     

85215 Dodatki mieszkaniowe 8.700    8.700     

85216 Zasiłki stałe 50.000    50.000     

85219 Ośrodki pomocy społecznej 245.000 221.000 21.500  2.500     

85228 Usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

32.200 30.200 1.000  1.000     

85295 Pozostała działalność 105.000    105.000     

853 Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 

244.892  85.920 4.110  154.862 131.632   

85311 Rehabilitacja zawodowa 

i społeczna osób 

niepełnosprawnych 

4.110   4.110      

85395 Pozostała działalność 240.782  85.920   154.862 131.632   

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

28.800 14.000 4.300  10.500     

85401 Świetlice szkolne 14.700 14.000 200  500     

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także szkolenia 

4.000  4.000       
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młodzieży 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 10.000    10.000     

85446 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

100  100       

900 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 

647.000 88.000 559.000       

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 

wód 

215.000 56.000 159.000       

90002 Gospodarka odpadami 352.000 32.000 320.000       

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 70.000  70.000       

90095 Pozostała działalność 10.000  10.000       

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

242.000   238.000 4.000     

92105 Pozostałe zadania w zakresie 

kultury 

4.000    4.000     

92109 Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 

136.000   136.000      

92116 Biblioteki 102.000   102.000      

926 Kultura fizyczna 95.500 21.600 27.400 45.000 1.500     

92601 Obiekty sportowe 49.000 21.600 27.400       

92605 Pozostałe zadania w zakresie 

kultury fizycznej 

46.500   45.000 1.500     

Razem: 12.109.960 6.836.604 2.197.508 325.353 2.137.686 362.809 279.666 - 250.000 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szczerba 
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Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej 

Rady Gminy Moszczenica 

Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Wydatki majątkowe budżetu gminy Moszczenica na 2015 rok obejmujące wydatki na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

 

Dz. 

 

 

 

 

Rdz. 

 

 

 

 

Wyszczególnienie 

  

 

Źródła finansowania 
Nakłady 

ogółem 
 

 

Środki 

własne 

 

Dotacje 
Fundusze 

UE 
Budżet 

państwa 
Inne 

źródła 
1 010  Rolnictwo i łowiectwo 200.000 100.000   100.000 

  01095 Pozostała działalność 200.000 100.000   100.000 

   - budowa dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych 
200.000 100.000   100.000 

2 600  Transport i łączność 86.660 86.660    

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 16.660 16.660    

   - dofinansowanie do 

modernizacji dróg 

wojewódzkich 

16.660 16.660    

  60016 Drogi publiczne gminne 70.000 70.000    

   - budowa i modernizacja dróg 

gminnych 
70.000 70.000    

3 700  Gospodarka mieszkaniowa 2.503.010 633.520 1.869.490   

  70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 
2.503.010 633.520 1.869.490   

   - parking ogólnodostępny 

w Staszkówce 
40.000 40.000    

   - aktualizacja dokumentacji 

technicznej na salę 

gimnastyczną przy ZS 

w Staszkówce (fund.soł.) 

32.870 32.870    

   - nowoczesne technologie 

energooszczędne 

w tym: 

na wydatki na programy 

finansowane z udziałem 

środków, o których mowa 

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

2.397.270 

 

 

2.397.270 

527.780 

 

 

527.780 

1.869.490 

 

 

1.869.490 

  

   - wykonanie elewacji budynku 

OSP w M-cy (fund.soł.) 
32.870 32.870    

4 750  Administracja publiczna 10.000 10.000    

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 
10.000 10.000    

   - zakup sprzętu, programów 

komputerowych, licencje,  

zakup środków trwałych 

10.000 10.000    

5 900  Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 
183.070 183.070    

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 

wód 
172.000 172.000    

   - założenia programowe 

zaopatrzenia w wodę 
36.000 36.000    

   - budowa przydomowych 124.000 124.000    
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oczyszczalni ścieków na terenie 

gmin Ziemi Gorlickiej - II etap 

   - opracowanie koncepcji 

kanalizacji sanitarnej dla 

Gminy Moszczenica 

12.000 12.000    

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11.070 11.070    

   - oświetlenie uliczne przy 

drodze Zagórzany - 

Kwiatonowice - Turza 

11.070 11.070    

6 921  Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
50.000 50.000    

  92120 Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami 
50.000 50.000    

   - dotacja na ochronę zabytków 50.000 50.000    

   Ogółem 
w tym: 

na wydatki na programy 

finansowane z udziałem 

środków, o których mowa 

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

3.032.740 
 

2.397.270 

1.063.25

0 
 

527.780 

 

1.869.490 
 

1.869.490 

- 100.000 
 

- 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szczerba 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej 

Rady Gminy Moszczenica 

Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Przychody i rozchody budżetu gminy Moszczenica w 2015 roku 

 

 

    

1. Dochody ogółem 15.995.700,-   

2. Wydatki ogółem 15.142.700,-   

     

3. Wynik (nadwyżka) 853.000,-   

     

4. Przychody budżetu 500.000,-   

5. Rozchody budżetu 1.353.000,-   

Przychody budżetu Gminy Moszczenica 

 

Lp. 

 

§ 

 

Przychody - nazwa 

 

Plan na 2015r. 

1. 
 

 

952 

 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku  krajowym 

w tym: 

- kredyt na zadania inwestycyjne    –  500.000,- zł, 

500.000,- 

 

 

 

  

 

 

Razem przychody 
500.000,- 

Rozchody budżetu Gminy Moszczenica 

Lp. § Rozchody - nazwa Plan na 2015 rok 

1. 
 

 

 

992 
 

 

 

 

 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 

w tym: 

- spłata kredytów BSR Kraków - 300.000,- zł 

- spłata kredytu BS Biecz     - 360.000,- zł, 

- spłata kredytu BS Gorlice   - 299.000,- zł 

- spłata pożyczek  WFOŚiGW - 394.000,- zł 

1.353.000,- 

 

 

 

 

 

   

Razem rozchody 

1.353.000,- 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szczerba 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej 

Rady Gminy Moszczenica 

Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2015 roku 

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 DOCHODY  

Lp Dział Rozdział Treść Plan 

dochodów 

na 2015 rok 

1. 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

58.000 

  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

58.000 

   Razem: 58.000 

WYDATKI 

Dział Rozdział Treść Plan 

wydatków 

na 

2015 rok 

 

 

 

 

 

851 

 Ochrona zdrowia 58.000 

85153 Zwalczanie narkomanii 4.000 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , 

w szczególności wśród dzieci i młodzieży 

4.000 

- Finansowanie programów profilaktycznych, spektakli profilaktycznych 

w formie przedstawienia teatralnego realizowanych w szkołach 

2.000 

- Poszerzenie wiedzy z zakresu uzależnień i profilaktyki 

poprzez zakup materiałów edukacyjnych 

2.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54.000 

I. Zwiększenie dostępności  pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych od alkoholu  oraz członków ich rodzin 

12.643 

- Prowadzenie terapii z osobami uzależnionymi i 

współuzależnionymi od alkoholu 

4.000 

- Dotacja dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej za opiekę nad osobami nietrzeźwymi 

zatrzymanymi do wytrzeźwienia, udzielanie poradnictwa 

specjalistycznego, zapewnienie schronienia dla ofiar przemocy 

4.643 

-  Świadczenie pomocy finansowej w postaci zwrotu 

kosztów dojazdu do Centrum Terapii Uzależnień i 

w Gorlicach dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, które podjęły leczenie 

3.000 

-  Sfinansowanie udziału w konferencjach , szkoleniach i 

innych formach spotkań związanych z podnoszeniem 

kwalifikacji osób pracujących na rzecz osób 

uzależnionych i ich rodzin 

 

1.000 

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a 

w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

 

1.000 

- Dofinansowanie zadań z zakresu wspierania osób 

doznających przemocy w rodzinie 

500 

-  Prowadzenie wywiadów środowiskowych 500 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  
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i edukacyjnej , w szczególności wśród dzieci i młodzieży 22.357 

- Finansowanie programów profilaktycznych, kampanii profilaktyczno-

edukacyjnych, spektakli profilaktycznych w formie przedstawienia 

teatralnego realizowanych w szkołach 

 

7.357 

- dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom na 

programy profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych w ramach prowadzenia placówki opiekuńczo – 

wychowawczej wsparcia dziennego 

 

7.000 

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki 

uzależnień w ramach zajęć prowadzonych z młodzieżą zrzeszoną 

w stowarzyszeniach działających na terenie gminy. 

 

5.000 

- Poszerzenie wiedzy z zakresu uzależnień i profilaktyki 

poprzez zakup materiałów edukacyjnych 

 

1.000 

-Tworzenie warunków do funkcjonowania alternatywnych miejsc 

spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez : 

- doposażenie świetlic szkolnych, klubu kultury, klubów sportowych, 

stowarzyszeń gdzie realizowane są programy profilaktyczne 

 

2.000 

IV. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i 

osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych 

 

17.500 

- Bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i członków ich rodzin 

 

2.000 

-  Organizacja akcji zainteresowania sportem poza 

szkolnym wśród dzieci i młodzieży, zakup 

wyposażenia sportowego 

 

7.500 

- Dofinansowanie akcji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 

i młodzieży z rodzin objętych problemami uzależnień 

5.000 

-Wspieranie działalności szkół w zakresie pomocy 

dzieciom z rodzin dotkniętych patologiami 

3.000 

V. Egzekwowanie przepisów ustawy w zakresie warunków 

sprzedaży i spożywania alkoholu oraz Uchwały Rady 

Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

500 

- Kontrola w punktach sprzedaż i podawania alkoholu 

oraz w miejscach w których obowiązuje zakaz jego 

spożywania 

500 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szczerba 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej 

Rady Gminy Moszczenica 

Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

1.Plan dochodów i wydatków na rok 2015 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

i inne zadania zlecone gminie ustawami 

 

Lp 

 
Nazwa Dział Rozdział Par. Dochody Wydatki 

1. Administracja publiczna 750   35.294 35.294 

 Urzędy wojewódzkie  75011  35.294 35.294 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

  2010 35.294  

 Wydatki bieżące 

w tym: 

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

    35.294 

 

35.294 

 

35.294 

2. Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

751   829 829 

 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

 75101  829 829 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

  2010 829  

 Wydatki bieżące 

w tym: 

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

    829 

 

829 

 

829 

3. Pomoc społeczna 852   1.705.173 1.705.173 

 Świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

 85212  1.702.986 1.702.986 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

  2010 1.702.986  

 Wydatki bieżące 

w tym: 

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane 

    1.702.986 

 

88.100 

 

77.300 
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b) wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych 

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

10.800 

 

1.614.886 

 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 

 85213  2.187 2.187 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

  2010 2.187  

 Wydatki bieżące 

w tym: 

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

    2.187 

 

2.187 

 

2.187 

 Ogółem: 1.741.296 1.741.296 

2. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych 

w gminie Moszczenica w 2015 roku 

Lp Nazwa Dział Rozdział Kwota 

dochodów 

1 Administracja publiczna 750  470 

 Urzędy wojewódzkie  75011 470 

 Wpływy z różnych opłat   470 

2 Pomoc społeczna 852  20.597 

 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 85212 20.597 

 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego 

  20.597 

 Ogółem:   21.067 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szczerba 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej 

Rady Gminy Moszczenica 

Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 

Gminy Moszczenica w roku 2015 

Dział Rozdział Nazwa 
Rodzaj dotacji 

z budżetu 

Dla jednostek 

sektora 

finansów 

publicznych 

Dla jednostek 

spoza sektora 

finansów 

publicznych 

600  Transport i łączność  16.660  

 60013 Drogi publiczne 

wojewódzkie 

dotacja celowa na pomoc 

finansową dla jednostki 

samorządu 

terytorialnego w zakresie 

realizacji zdań bieżących 

16.660  

750  Administracja 

publiczna 

 5.000  

 75095 Pozostała działalność dotacja celowa na 

zadania bieżące 

powierzone innym 

jednostkom samorządu 

terytorialnego 

5.000  

851  Ochrona zdrowia  4.643 12.000 

 85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

dotacja celowa na 

zadania bieżące 

4.643 12.000 

852  Pomoc społeczna   10.300 

 85203 Ośrodki wsparcia dotacja celowa na 

zadania bieżące 

 10.300 

853  Pozostałe zadania 

w zakresie polityki 

społecznej 

 4.110  

 85311 Rehabilitacja zawodowa 

i społeczna osób 

niepełnosprawnych 

dotacja celowa na pomoc 

finansową dla jednostki 

samorządu 

terytorialnego w zakresie 

realizacji zdań bieżących 

4.110  

921  Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

 238.000 50.000 

 92109 Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 

Ośrodek Kultury w M-cy  

wraz z filią 

w Staszkówce 

dotacje podmiotowe 136.000  

 92116 Biblioteki – Biblioteka 

w Moszczenicy wraz 

z filią w St-ce 

dotacje podmiotowe 102.000  

 92120 Ochrona zabytków 

i opieka nad zabytkami 

  50.000 

926  Kultura fizyczna   45.000 

 92605 Zadania w zakresie 

kultury fizycznej 

dotacje celowe bieżące 

na zadania JST zlecane 

innym podmiotom 

 45.000 
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  Razem:  268.413 117.300 

 

Ogółem dotacje – 385.713,- zł 
w tym: 

- dotacje podmiotowe  -  238.000,- zł, 

- dotacje celowe        -  147.713,- zł, 

z tego: 

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 81.053,- zł, 

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 66.660,- zł 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szczerba 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej 

Rady Gminy Moszczenica 

Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

Lp Dział Rdz. § Nazwa Dochody Wydatki 

1. 010   Rolnictwo i łowiectwo 100.000 100.000 

  01095  Pozostała działalność 100.000  

   6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

sektora finansów publicznych 

100.000  

  01095  Pozostała działalność  100.000 

   6050 Wydatki majątkowe – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych  100.000 

    Ogółem: 100.000 100.000 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szczerba 
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej 

Rady Gminy Moszczenica 

Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Moszczenica na rok 2015 

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem: 65.740,- zł 

z czego: 

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) – 

65.740,- zł 

w tym: 

- dla sołectwa Moszczenica  – 32.870,- zł 

- dla sołectwa Staszkówka  – 32.870,- zł. 

Sołectwo Moszczenica – wydatki budżetu Gminy Moszczenica na 2015r. – 32.870,- zł 

w tym: 

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – 32.870,- zł 

 

Lp. 

 
Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota 

1. 700  Gospodarka mieszkaniowa 32.870 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

w tym: 

- wydatki majątkowe 

/wykonanie elewacji budynku OSP w Moszczenicy/ 

32.870 

Sołectwo Staszkówka – wydatki budżetu Gminy Moszczenica na 2015r. – 32.870,- zł 

w tym: 

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – 32.870,- zł 

 

Lp. 

 
Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota 

1. 700  Gospodarka mieszkaniowa 32.870 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

w tym: 

- wydatki majątkowe 

/aktualizacja dokumentacji technicznej na salę gimnastyczną przy ZS 

w Staszkówce/ 

32.870 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szczerba 
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej 

Rady Gminy Moszczenica 

Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

Plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu 

Gminy Moszczenica w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok 

Lp Nazwa Dz. Rdz. Dochody Wydatki 

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900  1.500 1.500 

 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

 90019 1.500  

 Wpływy z różnych opłat   1.500  

 Pozostała działalność  90095  1.500 

 Wydatki bieżące 

w tym: 

urządzanie terenów zieleni i zadrzewienia oraz ochrona 

różnorodności biologicznej 

   1.500 

 Razem:   1.500 1.500 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szczerba 
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej 

Rady Gminy Moszczenica 

Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki 

budżetu Gminy Moszczenica w zakresie gospodarowania odpadami na 2015 rok 

Nazwa Dz. Rdz. Dochody Wydatki 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900  276.000 276.000 

Gospodarka odpadami  90002 276.000  

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

  276.000  

Gospodarka odpadami  90002  276.000 

Wydatki bieżące 

w tym: 

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  jednostek 

budżetowych 

    

276.000 

 

 

32.000 

 

244.000 

Razem:   276.000 276.000 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szczerba 
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