
UCHWAŁA BUDŻETOWA 

GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2023 

NR .............../22 
RADY GMINY MOSZCZENICA 

z dnia ...... grudnia 2022 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 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 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 
583 z późn.zm.), Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie 38.813.430,28 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 

1) dochody bieżące: 21.203.702,28 zł; 

2) dochody majątkowe: 17.609.728,00 zł. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie 43.695.030,28 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 

1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 20.598.013,28 zł, 

2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 23.097.017,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu 
w kwocie 4.881.600,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości – 2.300.000,- zł, 

2) wolnych środków roku 2021 dotyczących przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i 
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach 2.581.600,- zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.031.600,- zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 
2.150.000,- zł, - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 

1) Kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2023 w kwocie 2.300.000,- zł, z czego na pokrycie: 

a) planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.300.000,- zł, 

2) 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 48.500,-zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 51.500,- 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 5. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr  6. 

3. Dochody i wydatki obejmujące zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8. 
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4. Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu Gminy 
Moszczenica w zakresie ochrony środowiska na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 10. 

5. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu 
Gminy Moszczenica w zakresie gospodarowania odpadami na 2023 roku, zgodnie 
z załącznikiem nr 11. 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 
– jak w załączniku nr 7. 

§ 7. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 
113.937,20 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim 
(Dz.U.z 2014r.,  poz. 301 z późn.zm.) – na łączną kwotę 113.937,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Moszczenica do dokonywania: 

1) 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, 

2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze: 

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie 
pogorszą wyniku budżetu, 

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, 

3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Moszczenica do: 

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; 

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych; 

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków jednostki samorządu 
terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez 
jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. 

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy Moszczenica do: 

1) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których 
zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000,- zł, 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku 
niż bank prowadzący obsługę budżetu, 

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 50.000,- zł, spłacanych w tym samym roku 
budżetowym. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
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Dział Rozdział

1 2

020

02095

400

40002

700

70005

70007

0750

0830

0830

0750

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wpływy 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

Wpływy z usług

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Gospodarka mieszkaniowa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Wpływy z usług

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Dostarczanie wody

Wpływy 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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę

Pozostała działalność

0,00

0,00

59 900,00

30 500,00

51 600,00

8 300,00

0,00

90 400,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

200,00

90 000,00

200,00

0,00

bieżące

Leśnictwo 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00

Plan ogółem

5

§

3

Nazwa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

4

Dochody budżetu Gminy Moszczenica na 2023r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 7 listopada 2022 r.
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710

71035

750

75011

75023

751

75101

752

75212

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Pozostałe wydatki obronne

0,00

0,00

200,00

1 030,00

200,00

1 030,00

0,00

1 030,00

0,00

0,00

23 682,00

32 079,00

23 682,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

Obrona narodowa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Wpływy z pozostałych odsetek0920

2010

0830

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Administracja publiczna

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Wpływy z usług

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Cmentarze

Wpływy z usług

Działalność usługowa

55 761,00

32 079,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

14 000,00

9 700,00

14 000,00

0830

0750

Wpływy 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

20 800,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 12329696-6E43-4101-A3FF-01FC6D3B2B10. Podpisany Strona 2



756

75601

75615

75616

75618

75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

1 974 164,00

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

70 000,00

24 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00

106 000,00

0,00

80 000,00

1 000,00

0270

0500

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

0360

0320

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z podatku rolnego

0330 Wpływy z podatku leśnego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

12 000,00

0,00

17 000,00

390 000,00

25 000,00

320 000,00

1 000,00

845 000,00

12 000,00

17 000,00

580 000,00

1 500,00

611 500,00

0,00

0330

0910

0340

0310

0320

0350

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

200,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 538 664,00
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758

75801

75807

75831

801

80101

80104

80195 Pozostała działalność 134 500,26

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

134 500,26

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

256 306,00

0830

0660

Wpływy z usług 30 000,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

12 200,00

0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego

243 700,00

Przedszkola 542 206,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00

0830 Wpływy z usług 102 600,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

134 500,26

Szkoły podstawowe 102 600,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 446 067,00

Oświata i wychowanie 779 306,26

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 446 067,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 460 219,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 659 518,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 460 219,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

5 659 518,00

Różne rozliczenia 11 565 804,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 965 799,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 8 365,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00
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852

85213

85214

85216

85219

85228

85230

0830 Wpływy z usług 6 500,00

Pomoc w zakresie dożywiania 53 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00

2010

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

6 500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

16 451,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

72 866,00

Ośrodki pomocy społecznej 89 317,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

97 456,00

2030

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

32 045,00

Zasiłki stałe 97 456,00

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

32 045,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

6 694,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00

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

6 694,00

2057

2059

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

17 009,90

Pomoc społeczna 285 212,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

117 490,36
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853

85395

855

85502

85513

900

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

2010

2360

2010

2059

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

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

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

Rodzina

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Pozostała działalność

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2057

2030

312 230,00

1 807 830,00

0,00

13 553,00

11 000,00

13 553,00

0,00

2 303 000,00

0,00

2 314 000,00

46 520,51

2 327 553,00

647 742,02

601 221,51

400 000,00

647 742,02

53 200,00

647 742,02

647 742,02

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00
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90002

90019

90026

90095

010

01043

11 148,00

1 081 608,00

1 600 686,00

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

11 148,00

majątkowe

9 692 684,00

bieżące 21 203 702,28

2460

2057

2909

0690

0490

0830

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Infrastruktura wodociągowa wsi

Rolnictwo i łowiectwo

Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych

razem:

Pozostała działalność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin, związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów, związków metropolitalnych na
dofinansowanie zadań bieżących

Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Gospodarka odpadami komunalnymi

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Wpływy z usług

1 094 472,28

35 000,00

35 000,00

0,00

270 000,00

42 230,00

312 230,00

312 230,00

0,00

600,00

1 060 000,00

600,00

1 060 000,00

0,00

0,00

400 000,00
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01044

01095

600

60013

60016

700

70095

750

75095

1 618 000,00

1 618 000,00

1 618 000,00

6370

6370

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Pozostała działalność

Administracja publiczna

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację
zadań inwestycyjnych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

0,00

2 478 795,00

0,00

Pozostała działalność 2 478 795,00

1 304 522,00

2 478 795,00

1 304 522,00

0,00

0,00

445 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację
zadań inwestycyjnych

Gospodarka mieszkaniowa

Drogi publiczne gminne

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Dotacja celowa otrzymana z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Drogi publiczne wojewódzkie

Dotacja celowa otrzymana z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

Transport i łączność

Pozostała działalność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

6630

6630

6257

6370

445 000,00

150 000,00

0,00

1 749 522,00

150 000,00

0,00

1 070 460,00

6 871 538,00

7 941 998,00

1 070 460,00

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację
zadań inwestycyjnych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

6370
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację
zadań inwestycyjnych

1 589 538,00
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900

90005

926

92601

92695

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem: 38 813 430,28

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

4 884 244,28

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

3 789 772,00

980 563,00

majątkowe razem: 17 609 728,00

980 563,00

0,00

95 164,00

95 164,00

6260

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu
celowego na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

Pozostała działalność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

6257

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Obiekty sportowe

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

Kultura fizyczna

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 

995 000,00

95 164,00

95 164,00

995 000,00

1 075 727,00

995 000,00

995 000,00

995 000,00

1 618 000,00

1 618 000,006257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 
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wydatki 
jednostek

budżetowych,

dotacje na
zadania bieżące

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy

finansowane z
udziałem

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

2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu
inwestycje i

zakupy
inwestycyjne

zakup i objęcie
akcji i udziałów

010 7 850,00 7 850,00 0,00 7 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 982 404,00 12 982 404,00 0,00

01030 7 850,00 7 850,00 0,00 7 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834 404,00 1 834 404,00 0,00

01044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 848 000,00 10 848 000,00 0,00

01095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00

400 154 000,00 154 000,00 0,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40002 154 000,00 154 000,00 0,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 409 500,00 189 500,00 0,00 189 500,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 290 613,00 2 290 613,00 0,00

60004 220 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890 000,00 890 000,00 0,00

60014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00

60016 181 500,00 181 500,00 0,00 181 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330 613,00 1 330 613,00 0,00

60020 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 111 200,00 111 200,00 0,00 111 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 811 000,00 4 811 000,00 0,00

70005 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 117 000,00 0,00

70007 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70095 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 694 000,00 4 694 000,00 0,00

710 148 200,00 147 200,00 113 400,00 33 800,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 143 200,00 142 200,00 113 400,00 28 800,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 3 760 328,00 3 578 728,00 2 881 679,00 697 049,00 14 000,00 167 600,00 0,00 0,00 0,00 357 000,00 357 000,00 0,00

75011 32 079,00 32 079,00 32 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 179 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 3 185 000,00 3 175 400,00 2 838 400,00 337 000,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 64 000,00 64 000,00 3 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 300 249,00 286 249,00 8 200,00 278 049,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 000,00 357 000,00 0,00

Dzi
ał

Plan

Wydatki bieżące

Wydatki budżetu Gminy Moszczenica na 2023r.
Z tego:

z tego:

Rozdział
§
/ 

grupa
Nazwa

Rolnictwo i łowiectwo 12 990 254,00

Wniesienie
wkładów do

spółek prawa
handlowego

Wydatki 
majątkowe

z tego:

0,00 0,00

2 604 404,00 0,00

Izby rolnicze

Infrastruktura wodociągowa
wsi

1 834 404,00

154 000,00

7 850,00

Infrastruktura sanitacyjna wsi 10 848 000,00

Pozostała działalność 300 000,00

220 000,00

154 000,00

2 700 113,00

0,0024 404,00

0,00

2 580 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357 000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i
wodę

Drogi publiczne gminne

Lokalny transport zbiorowy

Dostarczanie wody

Transport i łączność

Drogi publiczne wojewódzkie

Drogi publiczne powiatowe

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

Działalność usługowa

Funkcjonowanie przystanków
komunikacyjnych

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarowanie
mieszkaniowym zasobem
gminy

Pozostała działalność

Plany zagospodarowania
przestrzennego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890 000,00

148 200,00

1 512 113,00

70 000,00

172 000,00

8 000,00

4 922 200,00

6 200,00

4 744 000,00

4 117 328,00

3 185 000,00

5 000,00

143 200,00

32 079,00

179 000,00

64 000,00

Cmentarze

Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego

Pozostała działalność

0,00

0,00

0,00

0,00

357 000,00

0,00

657 249,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 7 listopada 2022 r.
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751 1 030,00 1 030,00 0,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 1 030,00 1 030,00 0,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 85 100,00 67 600,00 8 400,00 59 200,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

75411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

75412 82 600,00 65 100,00 8 400,00 56 700,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75414 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 455 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 0,00 0,00 0,00

75702 455 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 0,00 0,00 0,00

758 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 7 592 957,26 6 904 257,00 5 522 677,00 1 381 580,00 236 000,00 318 200,00 134 500,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 4 727 600,00 4 507 500,00 3 969 100,00 538 400,00 0,00 220 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 2 168 861,00 1 864 861,00 1 255 461,00 609 400,00 236 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80107 70 700,00 66 400,00 63 700,00 2 700,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 140 400,00 140 400,00 0,00 140 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 32 300,00 32 300,00 0,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149 14 800,00 14 300,00 13 850,00 450,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150 240 866,00 227 766,00 220 566,00 7 200,00 0,00 13 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 197 430,26 50 730,00 0,00 50 730,00 0,00 12 200,00 134 500,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 94 000,00 77 000,00 6 380,00 70 620,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 88 000,00 71 000,00 6 380,00 64 620,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 1 450 645,00 1 187 437,00 806 100,00 381 337,00 0,00 263 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213 6 694,00 6 694,00 0,00 6 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214 50 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 108 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 757 151,00 738 643,00 648 400,00 90 243,00 0,00 18 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa

Pozostałe wydatki obronne

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

Obrona narodowa

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

500,00

1 030,00

1 030,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 100,00

82 600,00

455 000,00

10 000,00

500,00

2 000,00

100 000,00

2 168 861,00

455 000,00

100 000,00

7 592 957,26

4 727 600,00

70 700,00

Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej

Obsługa długu publicznego

Ochotnicze straże pożarne

Obrona cywilna

Zarządzanie kryzysowe

Rezerwy ogólne i celowe

Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych
zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego
zaliczanych do tytułu
dłużnego – kredyty i pożyczki

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoły podstawowe

Pozostała działalność

Przedszkola

Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

Świetlice szkolne

Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

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

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 430,26

32 300,00

140 400,00

14 800,00

240 866,00

88 000,00

6 694,00

94 000,00

6 000,00

1 450 645,00

240 000,00

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

50 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej 757 151,00

108 900,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
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85228 122 000,00 120 000,00 117 500,00 2 500,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 83 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 82 100,00 82 100,00 40 200,00 41 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 1 069 350,02 400 800,00 208 050,00 192 750,00 12 312,00 0,00 656 238,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85311 12 312,00 0,00 0,00 0,00 12 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 1 057 038,02 400 800,00 208 050,00 192 750,00 0,00 0,00 656 238,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 18 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85412 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85416 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 2 402 953,00 305 253,00 248 000,00 57 253,00 0,00 2 097 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502 2 314 000,00 217 300,00 213 000,00 4 300,00 0,00 2 096 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 44 000,00 43 000,00 35 000,00 8 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 31 400,00 31 400,00 0,00 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85513 13 553,00 13 553,00 0,00 13 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 2 027 400,00 1 709 200,00 107 410,00 1 601 790,00 0,00 500,00 317 700,00 0,00 0,00 956 000,00 956 000,00 0,00

90001 420 000,00 420 000,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90002 1 060 000,00 1 059 500,00 93 250,00 966 250,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876 000,00 876 000,00 0,00

90015 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00

90026 320 200,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 317 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 62 200,00 62 200,00 14 160,00 48 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 548 000,00 0,00 0,00 0,00 543 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92105 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 543 000,00 0,00 0,00 0,00 543 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 162 000,00 76 000,00 32 161,00 43 839,00 84 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1 690 000,00 1 690 000,00 0,00

92601 76 000,00 76 000,00 32 161,00 43 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 270 000,00 0,00

92605 86 000,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 420 000,00 1 420 000,00 0,00

20 598 013,28 15 023 555,00 9 934 257,00 5 089 298,00 1 126 312,00 2 884 708,00 1 108 438,28 0,00 455 000,00 23 097 017,00 23 097 017,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 107 404,00

270 000,00

Rodzina

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów

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

2 314 000,00

13 553,00

2 402 953,00

Wspieranie rodziny 44 000,00

Rodziny zastępcze 31 400,00

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

2 983 400,00

Wydatki ogółem: 43 695 030,28

Gospodarka ściekowa i
ochrona wód

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Gospodarka odpadami
komunalnymi

1 060 000,00

230 000,00

420 000,00

Oczyszczanie miast i wsi 15 000,00

Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu

876 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

876 000,00

0,00

876 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostała działalność

Kultura fizyczna 1 852 000,00

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

543 000,00

86 000,00

1 420 000,00

Obiekty sportowe 346 000,00

Zadania w zakresie kultury
fizycznej

Pozostałe działania związane
z gospodarką odpadami

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

548 000,00

320 200,00

Pozostała działalność 62 200,00

Pozostałe zadania w zakresie
kultury

5 000,00

Pozostała działalność 82 100,00

Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze

122 000,00

Pomoc w zakresie dożywiania 83 200,00

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

1 069 350,02

0,00

Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób
niepełnosprawnych

Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym

Pozostała działalność 1 057 038,02

10 000,00

12 312,00

Edukacyjna opieka
wychowawcza

18 000,00

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

6 000,00

Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
motywacyjnym

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Dział Rozdział Paragraf

010

01043

6050

6057

6059

6370

01044

6050

6057

6059

6370

01095

6050

600

60013

6050

60014

6050

60016 Drogi publiczne gminne 1 330 613,00

Budowa chodnika przy drodze powiatowej - dokumentacja 70 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Drogi publiczne powiatowe 70 000,00

70 000,00

890 000,00

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 979 - dotacja 445 000,00

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 979 - śr. własne 445 000,00

Drogi publiczne wojewódzkie

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - własne 150 000,00

Transport i łączność 2 290 613,00

890 000,00

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dotacje 150 000,00

Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczenica -
Polski Ład

Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczenica -
Polski Ład

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moszczenicy - Polski Ład - śr.własne 1 276 000,00

120 462,00

1 589 538,00

Infrastruktura sanitacyjna wsi 10 848 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 396 462,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Pozostała działalność 300 000,00

300 000,00

6 871 538,00

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moszczenicy - Polski Ład - dotacja 5 282 000,00

Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczenica -
Polski Ład

1 589 538,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Staszkówce Gmina
Moszczenica

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Staszkówce Gmina
Moszczenica

1 070 460,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 509 540,00

1 509 540,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 070 460,00

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 256,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Staszkówce Gmina
Moszczenica

13 256,00

1 589 538,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Staszkówce Gmina
Moszczenica

11 148,00

Infrastruktura wodociągowa wsi

Rozbudowa sieci wodociągowej - Staszkówka 100 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 148,00

1 834 404,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 462,00

Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczenica -
Polski Ład

120 462,00

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Moszczenica na 2023r.

Treść Wartość

Rolnictwo i łowiectwo 12 982 404,00
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Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez budowę
budynku świetlicy sportowo-rekreacyjnej

95 164,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 836,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 164,00

Obiekty sportowe

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kultura fizyczna 1 690 000,00

270 000,00

80 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00

Dokumentacja techniczna i budowa oświetlenia ulicznego 80 000,00

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii
"Biała-Ropa"

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 876 000,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

876 000,00

876 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 956 000,00

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej PSP w Gorlicach

Projekt e-usługi w małopolskich urzędach 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych

10 000,00

10 000,00

357 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

Administracja publiczna 357 000,00

Pozostała działalność 357 000,00

357 000,00

Remont i modernizacja Domu Młodzieży w Moszczenicy - Polski Ład 1 017 165,00

Budowa wieży widokowej w Moszczenicy - Polski Ład - dotacja

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Moszczenicy -
Fund.Soł.

Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego - Polski Ład 927 400,00

534 230,00

56 968,60

Remont i modernizacja Domu Młodzieży w Moszczenicy - Polski Ład 432 835,00

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

2 478 795,00

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Moszczenicy

Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego - Polski Ład 516 600,00

Budowa wieży widokowej w Moszczenicy - Polski Ład - śr.własne 1 165 770,00

43 031,40

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 215 205,00

Pozostała działalność

Remont i modernizacja wymiany dachu nad częścią przedszkolną w ZS w
Staszkówce 

Zakup nieruchomości 45 000,00

4 694 000,00

15 031,40

Remont i modernizacja wymiany dachu nad częścią przedszkolną w ZS w
Staszkówce - Fundusz Sołecki

56 968,60

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00

4 811 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 117 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

1 304 522,00

Remont i modernizacja dróg gminnych granicznych - Polski Ład - dotacja 1 304 522,00

Remont i modernizacja dróg gminnych granicznych - Polski Ład - śr.własne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 091,00

26 091,00
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92695

6050

Razem 23 097 017,00

Modernizacja kompleksów sportowych "Orlik 2012" - dotacja 980 563,00

Modernizacja kompleksów sportowych "Orlik 2012" - śr.własne 439 437,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Pozostała działalność 1 420 000,00

1 420 000,00

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez budowę
budynku świetlicy sportowo-rekreacyjnej

174 836,00
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Treść
Klasyfikacja

§

2 3

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

905

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy

950

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym

952

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

9921 2 150 000,00

Rozchody ogółem:

1

2 2 000 000,00

3 2 300 000,00

2 150 000,00

4

Przychody ogółem: 7 031 600,00

1 2 731 600,00

Lp. Kwota

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.
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I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 
2023 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 
 DOCHODY  

Lp Dział Rozdział Treść Plan 
dochodów 

na 2023 rok 
1. 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

70.000,00 

  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

70.000,00 

   Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych (0480) 

70.000,00 

   Razem: 70.000,00 
 

WYDATKI 
Dział Rozdział Treść Plan 

wydatków 
na 2023 rok 

 Ochrona zdrowia 70.000,00 
Zwalczanie narkomanii 6.000,00 
 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej , w szczególności wśród dzieci i młodzieży 

6.000,00 

- Finansowanie programów profilaktycznych, spektakli 
profilaktycznych w formie przedstawienia teatralnego 
realizowanych w szkołach 

3.000,00 

85153 

- Poszerzenie wiedzy z zakresu uzależnień i profilaktyki   
   poprzez zakup materiałów edukacyjnych 

3.000,00 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 64.000,00 
I. Zwiększenie dostępności  pomocy terapeutycznej dla 

osób uzależnionych od alkoholu  oraz członków ich 
rodzin 

15.000,00 

- Prowadzenie terapii, rozmów motywujących  z osobami 
uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu 

3.000,00 

 
 
 
 
 
851 

85154 

- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nowym Sączu za opiekę nad osobami nietrzeźwymi 
zatrzymanymi do wytrzeźwienia, udzielanie poradnictwa 
specjalistycznego,  zapewnienie schronienia dla ofiar 
przemocy 

7.000,00 
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-  Świadczenie pomocy finansowej w postaci zwrotu  
    kosztów dojazdu do Centrum Terapii Uzależnień w 
Gorlicach dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, które podjęły leczenie  

3.000,00 

-  Sfinansowanie udziału w konferencjach , szkoleniach  
    i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem  
    kwalifikacji osób pracujących na rzecz osób 
uzależnionych  
    i ich rodzin 

2.000,00 

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy  
  alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a  
  w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  

2.000,00 

- Dofinansowanie zadań z zakresu wspierania osób 
doznających  przemocy w rodzinie 

1.00,00 

-  Prowadzenie wywiadów środowiskowych 1.000,00 
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  
  i edukacyjnej , w szczególności wśród dzieci i młodzieży 

35.000,00 

- Finansowanie programów profilaktycznych, kampanii 
profilaktyczno-edukacyjnych, spektakli profilaktycznych 
w formie przedstawienia teatralnego realizowanych w 
szkołach 

19.000,00 

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego - 
organizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień 
prowadzonych z młodzieżą oraz osobami dorosłymi 
zrzeszonymi w stowarzyszeniach  

10.000,00 

- Poszerzenie wiedzy z zakresu uzależnień i profilaktyki  
   poprzez zakup materiałów edukacyjnych 

2.000,00 

-Tworzenie warunków do funkcjonowania alternatywnych 
miejsc spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 
poprzez: doposażenie świetlic szkolnych, klubu kultury,  
gdzie realizowane są programy profilaktyczne 

4.000,00 

IV. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i 
osób  fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 

11.000,00 

- Bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób    
uzależnionych i członków ich rodzin 

2.000,00 

- Dofinansowanie działalności Centrum Terapii Uzależnień 
oraz dodatkowych zajęć  terapeutycznych prowadzonych 
na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów 
Abstynenckich Szpitala oraz Gorlickiego Klubu Abstynenta 

2.000,00 

- dofinansowanie działalności Stowarzyszenia – Gorlickiego 
Klubu Abstynenta Egida 

3.000,00 

-  Organizacja akcji zainteresowania sportem poza 
szkolnym wśród dzieci i młodzieży, zakup wyposażenia 
sportowego 

2.000,00 

-Wspieranie działalności szkół w zakresie pomocy dzieciom 
z rodzin dotkniętych patologiami  

2.000,00 
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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 

1.000,00 

- Kontrola w punktach sprzedaż i podawania alkoholu  oraz 
w miejscach w których obowiązuje zakaz jego spożywania 

1.000,00 

 
 
 
 

II. Dochody z wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  
w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi sfinansowane 

 
 

DOCHODY  
Dział Rozdział Treść Plan 

dochodów 
na 2023 rok 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

24.000,00 

 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

24.000,00 

  Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych w obrocie hurtowym (0270) 

 

  Razem: 24.000,00 
 

WYDATKI 
Dział Rozdział Treść Plan 

wydatków 
na 2023 rok 

 Ochrona zdrowia 24.000,00 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24.000,00 

851 
 
 
 
 

85154 
 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania negatywnym 
skutkom spożywania alkoholu, w szczególności wśród dzieci 
i młodzieży, finansowanie programów profilaktyczno-
edukacyjnych, spektakli profilaktycznych realizowanych w 
szkołach 

24.000,00 
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wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

wydatki
związane z

realizacją ich
statutowych

zadań;

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Administracja publiczna 32 079,00 32 079,00 0,00 32 079,00 32 079,00 32 079,00 32 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 32 079,00 32 079,00 0,00 32 079,00 32 079,00 32 079,00 32 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

32 079,00 32 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 26 830,00 26 830,00 26 830,00 26 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 4 591,00 4 591,00 4 591,00 4 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy

0,00 0,00 0,00 658,00 658,00 658,00 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

1 030,00 1 030,00 0,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00 0,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 030,00 1 030,00 0,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00 0,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

1 030,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00 0,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00

Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc społeczna 16 451,00 16 451,00 0,00 16 451,00 16 451,00 243,00 0,00 243,00 0,00 16 208,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 16 451,00 16 451,00 0,00 16 451,00 16 451,00 243,00 0,00 243,00 0,00 16 208,00 0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

16 451,00 16 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 16 208,00 16 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 208,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 243,00 243,00 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00

Rodzina 2 316 553,00 2 316 553,00 0,00 2 316 553,00 2 316 553,00 219 853,00 202 000,00 17 853,00 0,00 2 096 700,00 0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

z tego:

z tego: z tego:

0,00

0,00

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

z tego:

dotacje na
zadania bieżące

z tego:

Dotacje
ogółem

Wydatki ogółem
Dotacje
bieżące

Dotacje
majątkowe

Wydatki bieżące wydatki 
jednostek

budżetowych,

w tym:

inwestycje i
zakupy

inwestycyjne

na programy
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3,

17 18
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Dział Rozdział
§
/ 

grupa
Nazwa

1
750

751

wydatki na
programy

finansowane z
udziałem

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

2 i 3

Wydatki 
majątkowe

16
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752

852

855

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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85502

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

2 303 000,00 2 303 000,00 0,00 2 303 000,00 2 303 000,00 206 300,00 202 000,00 4 300,00 0,00 2 096 700,00 0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2 303 000,00 2 303 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 2 096 700,00 2 096 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096 700,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 149 500,00 149 500,00 149 500,00 149 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy

0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 137,00 137,00 137,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

0,00 0,00 0,00 1 663,00 1 663,00 1 663,00 0,00 1 663,00 0,00 0,00 0,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów

13 553,00 13 553,00 0,00 13 553,00 13 553,00 13 553,00 0,00 13 553,00 0,00 0,00 0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

13 553,00 13 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 0,00 0,00 13 553,00 13 553,00 13 553,00 0,00 13 553,00 0,00 0,00 0,00

2 366 313,00 2 366 313,00 0,00 2 366 313,00 2 366 313,00 253 405,00 234 079,00 19 326,00 0,00 2 112 908,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem:
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Lp Dział Rozdzia

1 750

75011

2 855

85502

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Nazwa

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Wpływy z różnych opłat

Rodzina

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

Ogółem:

Kwota

86,00

86,00

86,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.086,00

2. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w Gminie Moszczenica w 2023r.
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Rodzaj dotacji

z budżetu

600 Transport i łączność 220.000,00

60004
Lokalny transport
zbiorowy

dotacja celowa na zadania
realizowane w drodze
porozumień jednostek
samorządu terytorialnego

220.000,00

750 Administracja publiczna 14.000,00

75095 Pozostała działalność

dotacja celowa na zadania
bieżące powierzone innym
jednostkom samorządu
terytorialnego

14.000,00

801 Oświata i wychowanie 236.000,00

851 Ochrona zdrowia 7.000,00 10.000,00

85154
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

dotacja celowa na zadania
bieżące

7.000,00 10.000,00

85311
Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób
niepełnosprawnych

dotacja celowa na pomoc
finansową dla jednostki
samorządu terytorialnego na
zadania bieżące

12.312,00

921
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

543.000,00

853

80104 Przedszkola 236.000,00

12.312,00

Dotacja podmiotowa  z budżetu
dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty

Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej

Dział Rozdział Nazwa

Dla jednostek
sektora

finansów
publicznych

Dla jednostek
spoza sektora

finansów
publicznych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Moszczenica w 2023r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 7 listopada 2022 r.
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92109

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby -
Ośrodek Kultury w
Moszczenicy  wraz z
biblioteką

dotacje podmiotowe 543.000,00

926 Kultura fizyczna 84.000,00

92605
Zadania w zakresie
kultury fizycznej

dotacje celowe bieżące na
zadania JST zlecane innym
podmiotom

84.000,00

Razem: 796.312,00 330.000,00

        - dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych –0,- zł

Ogółem dotacje – 1.126.312,00,- zł

w tym:

- dotacje podmiotowe  - 779.000,- zł,       

- dotacje celowe            - 347.312,- zł,

   z tego:

        - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 347.312,- zł,
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wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

wydatki
związane z

realizacją ich
statutowych

zadań;

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rolnictwo i łowiectwo 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6630

Dotacja celowa otrzymana z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transport i łączność 445 000,00 0,00 445 000,00 445 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 445 000,00 0,00 445 000,00 445 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6630

Dotacja celowa otrzymana z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

445 000,00 0,00 445 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 445 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

595 000,00 0,00 595 000,00 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w złotych

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

z tego:

z tego: z tego:

w tym:

na programy
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3,

18
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

z tego:

dotacje na
zadania bieżące

600

Dział Rozdział
§
/ 

grupa
Nazwa

1
010

Razem:

445 000,00

150 000,00

445 000,00

0,00

445 000,00

595 000,00

z tego:

Dotacje
ogółem

Wydatki ogółem
Dotacje
bieżące

Dotacje
majątkowe

Wydatki bieżące wydatki 
jednostek

budżetowych,

595 000,00

0,00

445 000,00

wydatki na
programy

finansowane z
udziałem

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

2 i 3

inwestycje i
zakupy

inwestycyjne

Wydatki 
majątkowe

16 17
150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00

0,00 0,00

150 000,00

445 000,00

445 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 7 listopada 2022 r.
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Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Moszczenica na rok 2023 
 
 
Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem: 113.937,20 zł 
z czego: 
- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) –   
   113.937,20 zł  
w tym: 
- dla sołectwa Moszczenica  –  56.968,60 zł 
- dla sołectwa Staszkówka  –  56.968,60 zł. 
 
Sołectwo Moszczenica – wydatki budżetu Gminy Moszczenica na 2023r. – 56.968,60 zł 
w tym: 
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – 56.968,60 zł 
 
 
Lp. 
 

Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota 

1. 700  Gospodarka mieszkaniowa 56.968,60 
  70095 Pozostała działalność 

w tym: 
- wydatki majątkowe: dofinansowanie modernizacji 
placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w 
Moszczenicy  

56.968,60 

 
 
Sołectwo Staszkówka – wydatki budżetu Gminy Moszczenica na 2023r. – 52.200,- zł 
w tym: 
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim –52.200,- zł 
 
 
Lp. 
 

Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota 

1. 700  Gospodarka mieszkaniowa 56.968,60 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

w tym: 
- wydatki majątkowe:  dofinansowanie do remontu  
i modernizacji wymiany dachu nad częścią 
przedszkolną w Zespole Szkół w Staszkówce 

56.968,60 

 

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 7 listopada 2022 r.
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Lp Nazwa Dz. Rdz. Dochody Wydatki

1.
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

900 600,00

Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

90019 600,00

Wpływy z różnych opłat
(0690)

600,00

Pozostała działalność 90095 600,00

Wydatki bieżące 

w tym:

urządzanie terenów zieleni i
zadrzewienia oraz ochrona
różnorodności biologicznej

Razem: 600,00 600,00

Plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
budżetu Gminy Moszczenica w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok

600,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 7 listopada 2022 r.
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Nazwa Dz. Rdz. Dochody Wydatki

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

900 1.060.000,00 1.060.000,00

Gospodarka odpadami
komunalnymi

90002 1.060.000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
(0490)

1.060.000,00

Gospodarka odpadami 90002 1.060.000,00

Wydatki bieżące 1.060.000,00

w tym:

1.wydatki bieżące jednostek
budżetowych

1.059.500,00

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane

93.250,00

b) wydatki związane z realizacją
zadań statutowych  jednostek
budżetowych

966.250,00

c) świadczenia na rzecz osób
fizycznych

500,00

Razem: 1.060.000,00 1.060.000,00

 

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki budżetu Gminy Moszczenica w zakresie gospodarowania odpadami na

2023 rok 

Jerzy Wałęga

Wójt Gminy Moszczenica

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 7 listopada 2022 r.
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UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY MOSZCZENICA NA 2023 ROK 

  
 
 Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 
i jest to jeden z najważniejszych aktów prawa lokalnego. Sposoby gospodarowania finansami publicznymi 
określają trzy podstawowe akty prawne: 

1. ustawa o samorządzie gminnym, 
2. ustawa o finansach publicznych, 
3. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego . 

Konstrukcja projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przygotowana przez Wójta Gminy Moszczenica 
uwzględnia wyżej wymienione akty prawne określające: 

  rodzaje zadań, które są obligatoryjne do realizacji przez gminę, 
  szczegółowość uchwały budżetowej, 
  źródła dochodów pozostające do dyspozycji gminy. 

 
Przy konstruowaniu dochodów gminy  na 2023 rok przyjęto następujące założenia: 

  wzrost stawek podatków średnio o poziom planowanej inflacji,  
  podwyższenie stawek  niektórych opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych 

zgodnie z odrębnymi kalkulacjami. 
 

Przygotowany projekt budżetu po stronie dochodów opiera się na: 
1. Analizie przewidywanego wykonania za 2022 r. 
2. Wstępnej informacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości kwoty 

subwencji ogólnej w części: wyrównawczej, oświatowej, równoważącej. 
3. Informacji Ministerstwa Finansów o wielkości kwoty planowanych udziałów gminy  w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 
4. Wstępnej informacji Wojewody Małopolskiego o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej. 
5. Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu  

o planowanej wielkości dotacji. 
 

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy założono:  
  wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 9,8%, 
  wzrost wynagrodzeń do 7,8%. 

 
Budżet gminy zamyka się po stronie dochodów planowaną kwotą wpływów  

w wysokości 38.813.430,28 złotych. 
Założone wydatki w projekcie budżetu gminy 2023 roku wynoszą 43.695.030,28 złotych. Wydatki 
majątkowe określono na kwotę 23.097.017,- zł, (w tym, nakłady na inwestycje 23.052.017,- zł),  
co stanowi 52,86 % planowanych wydatków.    
Wydatki bieżące planowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 
 z zachowaniem średniego wzrostu 9,8 %.  

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 7 listopada 2022 r.
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W budżecie gminy zabezpieczono środki na  spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  w latach 
ubiegłych w łącznej kwocie 2.150.000,- złotych. Kwota ta wynika z zawartych przez Wójta Gminy 
Moszczenica umów o udzielenie kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. 
Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 4.881.600,- złotych i zostanie pokryty z planowanego  
do zaciągnięcia kredytu oraz nadwyżki środków roku 2022 dotyczących przychodów  jednostek samorządu 
terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Planowany budżet gminy na 2023 rok 
przewiduje utrzymanie tempa spłat zadłużenia gminy oraz realizację wydatków inwestycyjnych związanych 
z planowanymi zadaniami wspófinansowanymi ze środków unijnych i środków krajowych. 
 
Źródła  finansowania  przedstawiają się następująco: 
Lp. 

 Nazwa Kwota 

1. Planowane dochody 38.813.430,28 
2. Planowane wydatki 43.695.030,28 
3. Wynik  - deficyt budżetu (1- 2) -4.881.600,00 
4. Przychody budżetu 

w tym: 
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 
 
- przychody  jednostek samorządu terytorialnego  
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów  
i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 
w odrębnych ustawach 
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
ustawy 

7.031.600,00 
 

2.300.000,00 
 

2.731.600,00 
 
 
 
 
 

2.000.000,00 

5. Rozchody ogółem 
w tym: 
- spłata rat kredytów 

2.150.000,00 
 

2.150.000,00 
 
Strukturę wpływów budżetu gminy przedstawia poniższe zestawienie liczbowe   
 
 
 
Lp 

 
 

Treść 

 
Planowane 

dochody 
na 2023r. 

 
% udział 

w  kwocie 
ogółem 

dochodów  

I Dochody własne 5.623.546,00 14,49 
 w tym:   
 -  udziały w podatkach stanowiących dochód  

    budżetu państwa 
1.974.164,00 5,09 

 -  podatki i opłaty lokalne 2.624.500,00 6,76 
 - dochody z majątku gminy 72.600,00 0,19 
 -  pozostałe dochody 952.282,00 2,45 
II Dotacje celowe 16.845.596,41 43,40 
 w tym:   
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację   

  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  
  innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom  

2.366.313,00 6,10 
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  powiatowo-gminnym) ustawami  
 - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań 

bieżących gmin  
262.261,00 0,67 

 - pozostałe dotacje i środki na realizację zadań bieżących 
gmin 

397.066,41 1,02 

 - dotacje celowe oraz inne środki otrzymane na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  

980.563,00 2,53 

 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

595.000,00 1,53 

  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 
inwestycyjnych 

12.244.393,00 31,55 

III Subwencja ogólna 11.565.804,00 29,80 
 w tym:   
 -  część wyrównawcza 5.460.219,00 14,07 
 -  część oświatowa 5.659.518,00 14,58 
 -  część równoważąca 446.067,00 1,15 
IV Środki Unii Europejskiej 4.778.483,87 12,31 
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego  - zadania bieżące 

988.711,87 2,55 

 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego – zadania inwestycyjne 

3.789.772,00 9,76 

 Dochody ogółem (I+II+III+IV) 38.813.430,28 100 
V Przychody z kredytów , pożyczek i innych źródeł 7.031.600,00  
 Razem wpływy budżetu 45.845.030,28  

 
 
 
Założone w budżecie gminy dochody i przychody przeznacza się na następujące podstawowe kierunki 
wydatków: 

 
 
 
Lp 

 
 

Treść 

Planowane 
wydatki 

na 2023r. 

% udziału 
w kwocie 
ogółem 

wydatków 
I Wydatki majątkowe- inwestycje  

i zakupy inwestycyjne 
23.097.017,00 52,76 

II Wydatki bieżące  20.598.013,28 47,14 
 w tym:   
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.934.257,00 22,74 
 - wydatki związane z realizacją zadań  

   statutowych jednostek budżetowych 
5.089.298,00 11,65 

 - dotacje dla instytucji kultury 543.000,00 1,24 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 12329696-6E43-4101-A3FF-01FC6D3B2B10. Podpisany Strona 3



 - pozostałe dotacje  z budżetu 583.312,00 1,33 
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.884.708,00 6,60 
 - wydatki na poręczenia i  gwarancje - - 
 - wydatki na obsługę długu  publicznego 455.000,00 1,04 
 - wydatki na programy finansowane z  

   udziałem środków, o których mowa w art.5  
   ust.1 pkt 2 i 3 

1.108.438,28 2,54 

III Wydatki ogółem (I+II) 43.695.030,28 100 
IV Spłata rat kredytów  2.150.000,00  
 Razem wydatki i rozchody budżetu 45.845.030,28  

 
 

W projekcie budżetu gminy na 2023 rok ujęto niezbędne zadania mające na celu zaspokojenie 
zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w granicach 
posiadanych przez gminę zasobów finansowych. 
Budżet gminy na 2023 rok po stronie dochodów oparty jest na wstępnych informacjach Ministra 
Finansów o wielkości subwencji  na 2023 rok oraz kwocie udziału gminy w podatku dochodowym  
od osób fizycznych i prawnych, jak również na promesach inwestycyjnych otrzymanych w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymane informacje  
od Wojewody Małopolskiego  dotyczące dotacji celowych, jak również kwota subwencji wynikają  
z przyjętego projektu ustawy budżetowej na 2023r. Wielkości te są planowane w związku z tym mogą 
ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.   
Od wielkości uzyskanych wpływów zależy wysokość przeznaczanych środków na zadania należące do 
samorządu. Dotyczy to szczególnie zadań inwestycyjnych, które mają być realizowane pod warunkiem 
otrzymania dofinansowania zewnętrznego.  
W  roku budżetowym 2022 złożone zostały wnioski i podjęto starania o pozyskanie dodatkowych 
środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  
2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych dostępnych funduszy koniecznych do 
realizacji planowanych zadań zarówno bieżących, jak i części zadań inwestycyjnych. Na pozostałe 
zadania inwestycyjne gmina ma już podpisane umowy o dofinansowanie z funduszy dostępnych  
w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

DOCHODY 
Dochody budżetu gminy na 2023 rok  wyszacowano  w kwocie  38.813.430,28 złotych, z tego 

dochody bieżące 21.203.702,28 złotych, natomiast majątkowe 17.609.728,- złotych. 
Sposób kalkulacji dochodów został przedstawiony we wstępie do projektu budżetu,  
a planowane dochody w poszczególnych działach oraz źródłach wpływów przedstawia załącznik Nr 1 do 
uchwały budżetowej, zgodnie z klasyfikacją budżetową. 
 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
 

W tym dziale zaplanowano dochody ze środków budżetu Województwa Małopolskiego jako 
dotacja na zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych pod drogi 
dojazdowe do pól, dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania  
w zakresie budowy wodociągu i sieci kanalizacyjnej.  

 
Dział 020 – Leśnictwo 
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 W dziale tym zaplanowano  dochody pochodzące z czynszu za obwody łowieckie znajdujące się na 
terenie gminy. 
 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
 
 W dziale tym zaplanowano  dochody pochodzące z wpłat za dostarczanie wody zarówno dla 

mieszkańców, instytucji oraz przedsiębiorców. 
 
Dział 600 – Transport i łączność 

 
Dochody tego działu w kwocie 1.749.522,- złotych to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na 

remont i modernizację dróg gminnych granicznych zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz dotacja z 
samorządu województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 979. 
 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
 

Dochody tego działu w kwocie 2.569.195,- złotych obejmują dochody z gospodarki gruntami  
i nieruchomościami tj. czynsze i opłaty za lokale użytkowe i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem 
gminy. Ponadto w zakresie dochodów majątkowych to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z 
otrzymanymi promesami. 

 
Dział 710 – Działalność usługowa 
 
Dochody w dziale 710 „Działalność usługowa” wynoszą 14.000,- złotych i są to wpływy z usług 

cmentarza komunalnego w Moszczenicy. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
 
Źródłem wpływów  w dziale 750 są: 

  dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,  
  dotacja ze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

na zadanie „Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach”, 
  odsetki od lokat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 

 
 

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz     
sądownictwa   

 
Planowany dochód w kwocie 1.030,- zł, to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie. 
 

 
Dział 752 –Obrona narodowa 
 
Planowany dochód w kwocie 200,- zł, to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej na zadania obrony narodowej. 
 

 Dział 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek     
nieposiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
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Dochody tego działu wymienione zostały szczegółowo w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej  
i wynoszą 3.538.664,- zł. Jest to największa grupa dochodów własnych budżetu gminy. 
Wpływy z podatku rolnego zostały zaplanowane na podstawie ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS, 
podatku leśnego z uwzględnieniem ceny 1 m3 drewna tartacznego. Podatek od środków transportowych  
został zaplanowany na minimalnych stawkach. Podatek od nieruchomości ustalono na poziomie wzrostu 
12% w stosunku do roku 2022.  Podatek dochodowy od osób fizycznych został uwzględniony na podstawie 
wstępnych szacunków Ministra Finansów. 

 
Dział 758 – Różne rozliczenia 
 
Głównym dochodem tego działu jest subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona wstępnie przez 

Ministra Finansów w wysokości 11.565.804,- złotych na podstawie założeń w projekcie ustawy budżetowej 
na 2023 rok. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gminy zostaną 
powiadomione w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.  

 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  
 
W tym dziale zostały ujęte prognozowane dochody opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego, wpływy za żywienie, wpływów z usług oraz najmu w szkołach i przedszkolach. Kwota 
256.306,- zł to dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, naliczona  zgodnie z art. 
14d ustawy o systemie oświaty. Ostateczna wysokość dotacji będzie ustalona po ogłoszeniu ustawy 
budżetowej na 2023r. Ponadto w dziale tym przewidziano dotację na realizację projektu „Edukacja w 
szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” oraz „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Grant 3”. 

 
 

Dział 852 – Pomoc społeczna  
 
W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 285.212,- złotych. 

Kwota wpływów to głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań, a to: 
  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom ustawami – 16.451,- zł 
   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin – 

262.261,- zł, 
Ponadto zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych.  
 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 

 
 W tym dziale zostały ujęte prognozowane dochody z tytułu dotacji na projekty realizowany przez: 

  szkoły, Ośrodek Kultury i Biblioteki oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Placówki 
wsparcia dziennego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy pn. „Centrum rodziny”  oraz „Razem  
dla aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
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Dział 855 – Rodzina  
 

W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 2.327.553,- złotych. 
Kwota wpływów to głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań, a to: 
  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom ustawami z zakresu świadczeń rodzinnych – 2.316.553,- zł, 
  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 

 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 
Szacunek dochodów w tym dziale wynosi 2.802.830,- złotych. Zaplanowano tutaj wpłaty z tytułu 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe usługi komunalne. Ponadto zaplanowano 
dotacje celowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w wydatkach budżetu gminy ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
Dział 926 – Kultura fizyczna 
 
W dziale tym zaplanowano dotacje celowe na zadania inwestycyjnego w zakresie budowy budynku 

świetlicy sportowo-rekreacyjnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz modernizacji 
kompleksów sportowych orlik ze środków Ministra Sportu i Turystyki. 

 
W budżecie gminy na 2023 rok ujęto wszystkie źródła dochodów wynikające  

  z zapisów ustawy o dochodach gmin. Przyjęte kwoty to prognoza możliwych wpływów. 
 
 
 

WYDATKI 
 

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. zostały zaplanowane w kwocie 43.695.030,28 złotych. W ramach 
tej kwoty nakłady na wydatki majątkowe stanowią 52,86 %  i wynoszą 23.097.017,- zł, z tego planowane 
zakupy inwestycyjne 45.000,- zł.  Wydatki bieżące w kwocie 20.598.013,28 zł zabezpieczają  realizację 
podstawowych zadań publicznych należących do gminy. 
 Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2 do projektu 
uchwały budżetowej w podziale na wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące w rozbiciu na 
poszczególne grupy paragrafów zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych. W zakresie wydatków wyodrębniono również wydatki  do dyspozycji jednostek pomocniczych 
zgodnie z art.2, ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim. 
 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
 

Wydatki tego działu planuje się w kwocie 12.990.254,- zł i przeznacza na realizację zadania  
w zakresie budowy wodociągu i sieci kanalizacyjnej w rozdziałach 01043 i 01044, modernizację oczyszczalni 
ścieków, na wpłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie tj. 2% od wpływów z podatku rolnego, 
zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach Rolniczych w rozdziale 01030 oraz remont i modernizację dróg 
dojazdowych do pól w rozdziale 01095. 

 
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

 
Wydatki tego działu planuje się w kwocie 154.000,- zł i są to wydatki z zakresu dostarczania wody 

dla mieszkańców oraz instytucji i podmiotów gospodarczych na terenie gminy. 
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Dział 600 – Transport i łączność 

 
 Na realizację zadań w zakresie transportu tj. utrzymania dróg gminnych oraz zadań  
z zakresu nowych inwestycji drogowych zaplanowano kwotę 2.700.113,- zł.  
 Wydatki bieżące działu wynoszą 409.500,- zł, i jest to bieżące utrzymanie dróg gminnych 
sklasyfikowane w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne oraz dopłata do transportu zbiorowego.  
Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 2.290.613,- złotych i są to koszty dokumentacji i 
budowy dróg ze środków własnych oraz w ramach Polskiego Ładu zgodnie ze złożonym wnioskiem  
i otrzymaną promesą na ich dofinansowanie. Ponadto zaplanowano sporządzenie dokumentacji na budowę 
chodników przy drogach powiatowych oraz budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 979 
współfinansowaną z Samorządem Województwa Małopolskiego. 

 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
 
Na zadania w dziale Gospodarki mieszkaniowej – zaplanowano 4.922.200,- złotych. Wydatki tego 

działu obejmują bieżące utrzymanie obiektów mienia komunalnego w ramach wydatków bieżących. 
Natomiast w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania „Budowa wieży widokowej 
w Moszczenicy, „Remont i modernizacja Domu Młodzieży”, „Budowa budynku komunalnego 
wielorodzinnego”  w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Ponieważ zadania te są zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na okres dwóch lat gmina 
otrzyma środki w ramach Polskiego Ładu w transzach, po realizacji poszczególnych etapów.  Ponadto 
zaplanowano zakup nieruchomości  oraz modernizację placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w 
Moszczenicy. 

 
 Dział 710 – Działalność usługowa 

 
Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 148.200,- złotych i obejmują one wydatki  

na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz komisję urbanistyczną. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
 
Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.117.328,- złotych. 

            Kwota planowanych wydatków na administrację obejmuje: 
1. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.079,- zł. Środki na realizację 

powyższych zadań pochodzą z dotacji z budżetu państwa. 
2. Koszty działania Rady Gminy oraz komisji stałych Rady 179.000,- zł. Wydatki związane  

z utrzymaniem i działalnością Rady Gminy obejmują między innymi: ryczałty dla Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego, diety radnych za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, koszty szkoleń, 
oraz materiały sesyjne i biurowe. Zakupu programu oraz obsługi (nagrań) sesji. 

3. Koszty  zadań własnych realizowane przez administrację samorządową 3.185.000,- zł. 
            Zadania własne realizowane przez administrację samorządową wynikają z ustawy  
              o samorządzie gminnym i są to wydatki bieżące. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej  
              zaplanowano tutaj wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. 
              Do kosztów bieżących związanych z realizacją zadań własnych przez administrację samorządową  
              należy zaliczyć: 

  wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 
  podróże służbowe krajowe , 
  zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, 
  koszty ogrzewania i energii elektrycznej, 
  usługi telefoniczne, pocztowe, 
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  szkolenia i badania lekarskie, 
  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

4. Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 64.000,- złotych. 
5. Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 657.249,- zł, to składki członkowskie na Związek Gmin 

Ziemi Gorlickiej, Lokalną Grupę Działania „Beskid Gorlicki”, Związek Gmin Wiejskich oraz koszty 
inkasentów podatków i opłat lokalnych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano realizację projektu 
pn. „Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach” realizowanego wspólnie z 8 gminami, gdzie 
Gmina Moszczenica jest liderem. 
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa         
               
W tym dziale w rozdziale 75101 zaplanowano wydatki w wysokości 1.030,-zł  

z przeznaczeniem na prowadzenie przez pracowników Urzędu rejestru wyborców. Jest to zadanie 
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 

 
Dział 752 – Obrona narodowa 
 
Wydatki w zakresie obrony narodowej wynoszą 500,- złotych i przeznaczone są na zakup 

materiałów.  
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 
Plan wydatków w tym dziale zakłada kwotę 95.100,- złotych, z  czego na utrzymanie gotowości 

bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych  82.600,- zł, na obronę cywilną 500,- zł oraz na zarządzanie 
kryzysowe 2.000,- zł. Ponadto zaplanowano w ramach wydatków majątkowych dofinansowanie do 
montażu paneli fotowoltaicznych dla Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. 

 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 

 
W tym dziale zaplanowano kwotę 455.000,- zł, na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów  

w latach poprzednich oraz w roku budżetowym. 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia  

 
 W dziale 758 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie  48.500,- zł na nieprzewidziane w momencie 
projektowania budżetu wydatki oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego w wysokości 51.500,- zł zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu 
kryzysowym. 

 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 

  
Wydatki w tym dziale wynoszą 7.592.957,26 złotych. 

 
Wydatki na oświatę zaplanowano  w następujących rozdziałach: 

  rozdział 80101 Szkoły podstawowe     - 4.727.600,- zł, 
  rozdział 80104 Przedszkola      - 2.168.861,- zł, 
  rozdział 80107 Świetlice szkolne      -       70.700,- zł,  
  rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół    -     140.400,- zł,  
  rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   -           32.300,- zł, 
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  rozdział 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     -       14.800,- zł, 

  rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych    -      240.866,- zł, 

  rozdział 80195 Pozostała działalność     -      197.430,26 zł. 
 
W ramach wydatków w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano realizację podstawowych zadań 
oświatowych zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach.  Ponadto zaplanowano realizację projektu 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Grant 3” oraz „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 
na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. 
 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 
 

  Na ochronę zdrowia założono w projekcie budżetu 94.000 zł. W ramach tych wydatków 
realizowane będą zadania związane z zwalczaniem narkomanii w rozdziale 85153 oraz przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi w rozdziale 85154  zgodnie z  Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zaplanowano również wydatki  na zadania służące 
przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Szczegółowy zakres zadań został 
przedstawiony w załączniku do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.  

 
Dział 852 – Pomoc społeczna  
 

 Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 1.450.645,- zł, z tego zadania zlecone  
16.451,- złotych. Zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach: 
  
- rozdział 85202  Domy pomocy społecznej 240.000,00 
- rozdział 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

                  za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy  
                  społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  
                  w centrum integracji  społecznej 

6.694,00 

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

50.600,00 

- rozdział 85216  Zasiłki stałe 108.900,00 
- rozdział 85219  Ośrodki pomocy społecznej 757.151,00 
- rozdział 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
- rozdział 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 

122.000,00 
83.200,00 

- rozdział 85295  Pozostała działalność  82.100,00 
 
Domy Pomocy Społecznej, Usługi opiekuńcze zaplanowano w całości  ze środków własnych gminy. Na 
pozostałe zadania gmina otrzyma dotację w wysokości 278.712,- zł, co stanowi jedynie 19,21 % całości 
wydatków w tym dziale. 

 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 
W dziale tym zaplanowana kwota wydatków wynosi 1.069.350,02 złotych i są to środki 

przeznaczone na: 
  utrzymanie trwałości programów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 

realizowanych przez Urząd Gminy w latach poprzednich,  
  pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej 

dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy, 
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  realizację przez szkoły i GOPS projektów, „Placówki wsparcia dziennego”, „Centrum rodziny 
w Gminie Moszczenica” oraz „Razem dla aktywności”.  

 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
 
W dziale tym zaplanowana kwota wydatków wynosi 18.000,- złotych. Wydatki zaplanowane w tym 

dziale to środki przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w rozdziale 85412 
oraz wkład własny do dotacji na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym . 

 
Dział 855 – Rodzina  
 

 Wydatki na zadania w zakresie wspierania rodziny zaplanowano w kwocie 2.402.953,- zł, z tego 
zadania zlecone 2.316.553,- złotych. Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach: 
- rozdział 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  
                         alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
                         emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

2.314.000,00 

- rozdział 85504  Wspieranie rodziny 44.000,00 
- rozdział 85508  Rodziny zastępcze 31.400,00 
- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów  

13.553,00 

 
Zadania w zakresie świadczenia rodzinnego są finansowane ze środków dotacji celowej w kwocie 
2.303.000,- zł otrzymanej z budżetu państwa. 

 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

 Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 2.983.400,-  złotych, która przeznaczona zostanie na: 
1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód - rozdział 90001 – 420.000,- zł.  Wydatki te obejmują bieżące 

utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.  
2. Gospodarkę odpadami komunalnymi – rozdział 90002 – 1.060.000,- zł i są to wydatki związane  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie.  

3. Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 15.000,- zł, są to wydatki związane z utrzymaniem 
czystości w miejscach publicznych gminy. 

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005 – 876.000,- zł w ramach wydatków 
majątkowych zaplanowano realizację projektu w zakresie odnawialnych źródeł energii ( zwroty 
dotacji dla gmin uczestniczących w projekcie).  

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg  - rozdział 90015  -  230.000,- zł. Wydatki obejmują opłaty za energię 
elektryczną pobraną do celów oświetlenia dróg publicznych na terenie gminy i konserwację 
oświetlenia ulicznego w ramach wydatków bieżących. Natomiast w wydatkach majątkowych 
zaplanowano dokumentację techniczną i budowę oświetlenia ulicznego.  

6. W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano usuwanie azbestu 
z terenu Gmin Ziemi Gorlickiej. Projekt realizowany jest wspólnie z czterema gminami  
z Powiatu Gorlickiego. 

7.  W zakresie pozostałej działalności – rozdział 90095 to wydatki w zakresie ochrony środowiska, 
związane również z projektem „Czyste powietrze”. 
  
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
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 Wydatki na kulturę zaplanowano w kwocie 548.000,- zł w tym na dotację dla instytucji kultury wraz 
z biblioteką 543.000,- zł oraz kwota 5.000,- zł na nagrody w dziedzinie kultury przyznawane twórcom, 
działaczom kultury, pracownikom jednostek kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury.  
 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
 

 Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.852.000,- zł. 
 
Zaplanowane wydatki na kulturę obejmują: 

  w rozdziale 92601 - bieżące utrzymanie boisk (Orlik) w Moszczenicy i Staszkówce (wynagrodzenie 
animatorów, zakupy materiałów i wyposażenia, konserwacja boisk),  

  w rozdziale 92605 - dotację na zadania zlecane organizacjom wykonującym zadania gminy  
w zakresie sportu masowego 84.000,- zł oraz 2.000,- zł na nagrody w dziedzinie sportu. 

  W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania „Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez budowę budynku świetlicy sportowo-
rekreacyjnej” oraz „Modernizację kompleksów sportowych Orlik 2012”. 

  
Przedstawiony projekt budżetu  na 2023 rok zabezpiecza środki na realizację podstawowych zadań 

określonych w ustawie o samorządzie gminnym.  
Potrzeby bieżące i inwestycyjne gminy są o wiele większe od możliwości finansowych. Dużą kwotę 

wydatków z budżetu gminy przeznacza się na  wydatki na pomoc społeczną, natomiast największą pozycję 
wydatków bieżących stanowią zadania  oświaty i wychowania, są to wydatki na bieżące funkcjonowanie 
szkół i przedszkoli w gminie.  

Realizacja zadań inwestycyjnych zależeć będzie w dużym stopniu od dofinansowania zadań 
środkami krajowymi, Unii Europejskiej oraz innych darczyńców. W przypadku braku zewnętrznych źródeł 
dofinansowania na zaplanowane zadania inwestycyjne, nie będą one realizowane, bądź ulegną 
ograniczeniu. 

W roku budżetowym zostaną podjęte dalsze działania w celu pozyskania dodatkowych środków na 
realizację własnych zadań gminy, głównie inwestycyjnych ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej. 
Realizacja tak przygotowanego projektu budżetu gminy na rok 2023 wymaga podjęcia ogromnych działań 
oszczędnościowych w zakresie wydatków bieżących, dobrej współpracy organów władzy i 
współpracujących gmin  w ramach projektów grupowych oraz zdyscyplinowania i kreatywności, aby 
możliwe było zrealizowanie zaplanowanych w nim zadań.  
 
 
 
Objaśnienia do planowanego deficytu budżetu oraz przychodów i rozchodów 
 
Szacowane dochody budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok wynoszą 38.813.430,28 złotych, natomiast 
planowane wydatki 43.695.030,28 złotych. Prognozowane dochody są niższe od planowanych wydatków.  
Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 4.881.600,- złotych i zostanie pokryty z planowanego  
do zaciągnięcia kredytu oraz nadwyżki środków roku 2021 dotyczących środków z przychodów  jednostek 
samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (uzupełnienie subwencji ogólnej z 
przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji) i wolnych środków, 
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (zwiększone udziały w podatku dochodowym od osób 
fizycznych 2022r.). 
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W budżecie Gminy Moszczenica na rok 2023 zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie 7.031.600,- 
złotych i jest to planowany do zaciągnięcia kredyt 2.300.000,- zł na pokrycie planowanego deficytu i 
zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na 2023 rok, przychody  jednostek 
samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (uzupełnienie subwencji ogólnej z 
przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji – 2.731.600,- zł) i 
wolne środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (zwiększone udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych 2022r. – 2.000.000,- zł), które wpłynęły na rachunek gminy w roku 2021 i 
2022, i są przyjęte do projektu budżetu jako przychody roku 2023. 
Jeżeli planowane wydatki inwestycyjne nie będą w całości realizowane to planowany kredyt zostanie 
obniżony o wartość nierealizowanych wydatków lub realizowanych w kwotach niższych wynikających z 
procedury przetargowej. 
 
Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.150.000,- złotych i są to spłaty kredytów zaciągniętych w Banku 
Spółdzielczym w Gorlicach w latach poprzednich oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w  roku 2022. 
Stanowią one 5,54% planowanych dochodów budżetu.    
W wydatkach budżetu gminy zaplanowano kwotę 455.000 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów  
w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym. 
Spłaty rat kredytu i odsetek przypadające do spłaty w roku budżetowym 2023 oraz w latach następnych nie 
stanowią zagrożenia wykonywania przez Gminę podstawowych zadań należących do samorządu gminnego. 
  
 
 
 Wójt Gminy Moszczenica 

  
Jerzy Wałęga 
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Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Moszczenica na 2023r. 
 

Prognozowane dochody budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok w porównaniu  
z przewidywanym wykonaniem za rok 2022 

 
Plan na 2023 rok  

w złotych 

Nazwa 
 

Dz. Rozdz. 

 

Przewidyw 
wykonan. 

za 2022r. Ogółem 

z tego 
dotacja na 

zadania 
zlecone 

Rolnictwo i łowiectwo 010 
 

3.230.330,62 9.692.684,00 - 
Infrastruktura wodociągowa wsi  01043 1.737.834,00 1.600.686,00  
- dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (6257) 

  1.649.994,00 11.148,00  

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin, związków powiatowo-
gminnych lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych  
i zakupów inwestycyjnych (6659) 

  87.840,00 -  

 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: program Inwestycji 
Strategicznych na realizację zadań 
inwestycyjnych (6370) 

  - 1.589.538,00  

Infrastruktura sanitacyjna wsi  01044 1.247.919,00 7.941.998,00  
- dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (6257) 

  1.070.460,00 1.070.460,00  

- środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin, powiatów (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

  177.459,00 -  

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 7 listopada 2022 r.
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(6290) 
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: program Inwestycji 
Strategicznych na realizację zadań 
inwestycyjnych (6370) 

  - 6.871.538,00  

Pozostała działalność  01095 244.577,62 150.000,00  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
(2010) 

  112.577,62 -  

- dotacja celowa otrzymana z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(6300) 

  35.000,00 -  

- dotacje celowe otrzymane z samorządu 
województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego (6630) 

  97.000,00 150.000,00  

Leśnictwo 020 
 

200,00 200,00  
Pozostała działalność  02095 200,00 200,00  
- wpływy 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) 

  200,00 200,00  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

400  65.000,00 90.000,00  

Dostarczanie wody  40002 65.000,00 90.000,00  
Wpływy z usług   65.000,00 90.000,00  
Transport i łączność 600 

 
2.386,00 1.749.522,00  

Drogi publiczne wojewódzkie  60013 - 445.000,00  
- dotacje celowe otrzymane z samorządu 
województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego (6630) 

  - 445.000,00  

Drogi publiczne gminne  60016 - 1.304.522,00  
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: program Inwestycji 
Strategicznych na realizację zadań 
inwestycyjnych (6370) 

  - 1.304.522,00  

Funkcjonowanie przystanków 
komunikacyjnych 

 60020 2.386,00 -  

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów (0950) 

  2.386,00 -  
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Gospodarka mieszkaniowa 700 
 

85.513,00 2.569.195,00  
Gospodarka gruntami i nieruchomościami  70005 60.513,00 59.900,00  
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 
(0590) 

  4.313,00 -  

- wpływy 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) 

  48.000,00 51.600,00  

- wpływy z usług (0830)   8.200,00 8.300,00  
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem 
gminy 

 70007 25.000,00 30.500,00  

- wpływy 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) 

  18.500,00 20.800,00  

- wpływy z usług (0830)   6.500,00 9.700,00  
Pozostała działalność  70095 - 2.478.795,00  
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: program Inwestycji 
Strategicznych na realizację zadań 
inwestycyjnych (6370) 

  - 2.478.795,00  

Działalność usługowa 710 
 

14.000,00 14.000,00  
Cmentarze  71035 14.000,00 14.000,00  
- wpływy z usług  (0830)   14.000,00 14.000,00  
Administracja publiczna 750 

 
5.038.235,26 1.673.761,00 32.079,00 

Urzędy wojewódzkie  75011 40.782,26 32.079,00 32.079,00 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
(2010) 

  38.061,00 32.079,00 32.079,00 

- środki z Funduszu pomocy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
bieżących w zakresie pomocy obywatelom 
Ukrainy (2100|) 

  2.721,26 -  

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

 75023 163.973,00 23.682,00  

- wpływy z pozostałych odsetek (0920)   68.917,00 23.682,00  
- wpływy z różnych dochodów (0970)   95.056,00 -  
Pozostała działalność  75095 4.833.480,00 1.618.000,00  
- dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 

  92.177,58 -  
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jednostki samorządu terytorialnego (2057) 
- dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (6257) 

  3.712.202,42 1.618.000,00  

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin, związków powiatowo-
gminnych lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych  
i zakupów inwestycyjnych (6659) 

  1.029.100,00 -  

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

751 
 

1.016,00 1.030,00 1.030,00 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

 75101 1.016,00 1.030,00 1.030,00 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
(2010) 

  1.016,00 1.030,00 1.030,00 

Obrona narodowa 752 
 

600,00 200,00 200,00 
Pozostałe wydatki obronne  75212 600,00 200,00 200,00 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
(2010) 

  600,00 200,00 200,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

754 
 

47.997,00 -  

Ochotnicze straże pożarne  75412 1.745,00 -  
- dotacja celowa otrzymana z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego  na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 
(2710) 

  1.745,00 -  

Obrona cywilna  75414 500,00 -  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
(2010) 

  500,00 -  

Pozostała działalność  75495 45.752,00 -  
- środki z Funduszu Pomocy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 

  45.752,00 -  
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bieżących w zakresie pomocy obywatelom 
Ukrainy (2100|) 
Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz  wydatki związane z ich poborem 

756 
 

3.445.402,00 3.538.664,00  

Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

 75601 2.000,00 2.000,00  

- wpływy z podatku od działalności 
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 
w formie karty podatkowej (0350) 

  2.000,00 2.000,00  

Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

 75615 599.100,00 611.500,00  

- wpływy z podatku od nieruchomości 
(0310) 

  570.000,00 580.000,00  

- wpływy z podatku rolnego (0320)   1.200,00 1.500,00  
- wpływy z podatku leśnego (0330)   7.900,00 12.000,00  
- wpływy z podatku od środków 
transportowych (0340) 

  18.000,00 17.000,00  

- wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) 

  2.000,00 1.000,00  

Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego , podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 

 75616 770.200,00 
 

845.000,00  

- wpływy z podatku od nieruchomości 
(0310) 

  280.000,00 320.000,00  

- wpływy z podatku rolnego (0320)   332.000,00 390.000,00  
- wpływy z podatku leśnego (0330)   16.000,00 25.000,00  
- wpływy z podatku od środków 
transportowych (0340) 

  17.000,00 17.000,00  

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 
(0360) 

  10.000,00 12.000,00  

- wpływy z podatku od czynności 
cywilnoprawnych (0500) 

  113.200,00 80.000,00  

- wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) 

  2.000,00 1.000,00  

Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 

 75618 99.000,00 106.000,00  

-  wpływy z części opłaty za zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 
hurtowym (0270) 

  15.000,00 24.000,00  

- wpływy z opłaty skarbowej (0410)   14.000,00 12.000,00  
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych (0480) 

  70.000,00 70.000,00  

Udziały gmin w podatkach stanowiących  75621 1.975.102,00 1.974.164,00  
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dochód budżetu państwa 
- wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych (0010) 

  1.972.506,00 1.965.799,00  

- wpływy z podatku dochodowego od osób 
prawnych (0020) 

  2.596,00 8.365,00  

Różne rozliczenia 758 
 

13.314.349,42 11.565.804,00  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 

 75801 5.361.598,00 5.659.518,00  

- subwencje ogólne z budżetu państwa  
(2920) 

  5.361.598,00 5.659.518,00  

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 
gmin 

 75807 5.278.501,00 5.460.219,00  

- subwencje ogólne z budżetu państwa  
(2920) 

  5.278.501,00 5.460.219,00  

Różne rozliczenia finansowe  75814 2.277.048,42 -  
- środki z Funduszu Pomocy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
bieżących w zakresie pomocy obywatelom 
Ukrainy (2100|) 

  26.769,00 -  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin(związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) (6330) 

  17.711,42 -  

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych na realizację zadań 
inwestycyjnych (6370) 

  2.232.568,00 -  

Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
gmin 

 75831 397.202,00 446.067,00  

- subwencje ogólne z budżetu państwa  
(2920) 

  397.202,00 446.067,00  

Oświata i wychowanie 801 
 

665.001,42 779.306,26  
Szkoły podstawowe  80101 29.831,07 102.600,00  
- wpływy z różnych opłat (0690)   44,00 -  
- wpływy 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) 

  3.500,00 -  

 - wpływy z usług (0830)   8.700,00 102.600,00  
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów (0950) 

  2.606,33 -  

- wpływy z różnych dochodów (0970)   2.980,74 -  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) (2030) 

  12.000,00 -  

Przedszkola  80104 286.700,00 542.206,00  
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- wpływy z opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego (0660) 

  13.500,00 12.200,00  

- wpływy z opłat za korzystanie z 
wyżywienia w jednostkach realizujących 
zadania z zakresu wychowania 
przedszkolnego (0670) 

  - 243.700,00  

- wpływy 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) 

  1.300,00 -  

- wpływy z usług (0830)   46.000,00 30.000,00  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) (2030) 

  225.900,00 256.306,00  

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

 80150 35.000,00 -  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) (2030) 

  35.000,00 -  

Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

 80153 23.740,37 -  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
(2010) 

  23.740,37 -  

Pozostała działalność  80195 289.729,98 134.500,26  
- wpływy z różnych dochodów (0970)   40.336,00 -  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień  z 
organami administracji rządowej (2020) 

  55.000,00 -  

- dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (2057) 

  132.998,51 117.490,36  

- dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 

  15.641,49 17.009,90  
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mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (2059) 
- środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł (2700) 

  12.440,00 -  

- dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (6257) 

  29.808,32 -  

- dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (6259) 

  3.505,66 -  

Ochrona zdrowia  851  250.000,00 -  
Pozostała działalność  85195 250.000,00 -  
- środki z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 
(2180) 

  250.000,00 -  

Pomoc społeczna 852 
 

1.060.547,36 285.212,00 16.451,00 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

 85213 8.148,00 6.694,00  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) (2030) 

  8.148,00 6.694,00  

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

 85214 30.813,00 32.045,00  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) (2030) 

  30.813,00 32.045,00  

Zasiłki stałe  85216 96.587,00 97.456,00  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związków gmin, związków 

  96.587,00 97.456,00  
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powiatowo-gminnych) (2030) 
Ośrodki pomocy społecznej  85219 105.608,49 89.317,00 16.451,00 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
(2010) 

  14.757,49 16.451,00 16.451,00 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) (2030) 

  90.851,00 72.866,00  

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

 85228 16.250,24 6.500,00  

- wpływy z usług (0830)   5.900,00 6.500,00  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) (2030) 

  10.350,24 -  

Pomoc w zakresie dożywiania  85230 106.400,00 53.200,00  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) (2030) 

  106.400,00 53.200,00  

Pozostała działalność  85295 696.740,63 -  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
(2010) 

  638.840,63 -  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) (2030) 

  25.272,00 -  

- środki z Funduszu Pomocy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
bieżących w zakresie pomocy obywatelom 
Ukrainy (2100|) 

  2.628,00 -  

- środki z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 
(2180) 

  30.000,00 -  

Pozostałe zadania w zakresie pomocy 
społecznej 

853 
 

2.746.297,24 647.742,02  

Pozostała działalność  85395 2.746.297,24 647.742,02  
- dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

  2.526.621,43 601.221,51  
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lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (2057) 
- dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (2059) 

  204.987,81 46.520,51  

- środki z Funduszu Pomocy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
bieżących w zakresie pomocy obywatelom 
Ukrainy (2100|) 

  14.688,00 -  

Edukacyjna opieka wychowawcza 854 
 

130.000,00 -  
Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym 

 85415 130.000,00 -  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) (2030) 

  130.000,00 -  

Rodzina 855  5.080.456,90 2.327.553,00 2.316.553,00 
Świadczenie wychowawcze  85501 2.563.085,90 -  
- wpływy z pozostałych odsetek (0920)   5.000,00 -  
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych (0940) 

  29.500,00 -  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zalecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowaniu dzieci (2060) 

  2.528.585,90 -  

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

 85502 2.503.326,00 2.314.000,00 2.303.000,00 

- wpływy z pozostałych odsetek (0920)   12.500,00 -  
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych (0940) 

  22.386,00 -  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
(2010) 

  2.460.000,00 2.303.000,00 2.303.000,00 

- środki z Funduszu Pomocy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
bieżących w zakresie pomocy obywatelom 
Ukrainy (2100|) 

  1.440,00 -  
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- dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami (2360) 

  7.000,00 11.000,00  

Karta Dużej Rodziny  85503 246,00 -  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
(2010) 

  246,00 -  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów 

 85513 13.799,00 13.553,00 13.553,00 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
(2010) 

  13.799,00 13.553,00 13.553,00 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska  

900 
 

11.098.535,24 2.802.830,00  

Gospodarka ściekowa i ochrona wód  90001 385.000,00 400.000,00  
- wpływy z usług (0830)   385.000,00 400.000,00  
Gospodarka odpadami komunalnymi  90002 860.000,00 1.060.000,00  
- wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw (0490) 

  860.000,00 1.060.000,00  

Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 

 90005 9.519.705,24 995.000,00  

- wpływy z odsetek od dotacji oraz 
płatności: wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w 
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości (0900) 

  2.853,00 -  

- dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (6257) 

  8.565.514,00 995.000,00  

- środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin, powiatów (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 
(6299) 

  89.070,00 -  
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- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin, związków powiatowo-
gminnych lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych  
i zakupów inwestycyjnych (6659) 

  809.123,00 -  

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w 
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości, dotyczące 
dochodów majątkowych (6667) 

  53.145,24 -  

Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 

 90019 600,00 600,00  

- wpływy z różnych opłat (0690)   600,00 600,00  
Pozostałe działania związane z gospodarką 
odpadami 

 90026 312.230,00 312.230,00  

- dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (2057) 

  270.000,00 270.000,00  

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 
innych jednostek samorządu terytorialnego 
oraz związków gmin, związków powiatowo-
gminnych lub związków powiatów, 
związków metropolitarnych na 
dofinansowanie zadań bieżących (2909) 

  42.230,00 42.230,00  

Pozostała działalność  90095 21.000,00 35.000,00  
- środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych (2460) 

  21.000,00 35.000,00  

Kultura fizyczna 926  130.000,00 1.075.727,00  
Obiekty sportowe  92601 130.000,00 95.164,00  
- dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (6257) 

  130.000,00 95.164,00  

Pozostała działalność  92695 - 980.563,00  
- dotacja otrzymana z państwowego 
funduszu celowego na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji 

  - 980.563,00  
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inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych 
Ogółem: 
w tym: 
- dochody bieżące  
w tym ze środków UE 
- dochody majątkowe 
w tym ze środków UE  

  46.405.867,46 
 

26.616.366,40 
3.021.797,52 

19.789.501,06 
15.157.978,74 

38.813.430,28 
 

21.203.702,28 
988.711,87 

17.609.728,00 
3.789.772,00 

2.366.313,00 
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Planowane wydatki budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok  
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2022 

 
 

Nazwa Dz. Rozdz. 

 
Przewidywane 
wykonanie za 

2022r. 

Plan na 2023 
rok 

zadania 
administr. 
rządowej 

Rolnictwo i łowiectwo 010  6.389.703,82 12.990.254,00  
Izby rolnicze  01030 6.700,00 7.850,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   6.700,00 7.850,00  
Infrastruktura wodociągowa wsi  01043 2.325.620,00 1.834.404,00  
w tym:      
- wydatki majątkowe   2.325.620,00 1.834.404,00  
Infrastruktura sanitacyjna wsi  01044 3.320.606,00 10.848.000,00  
w tym:      
- wydatki majątkowe   3.320.606,00 10.848.000,00  
Pozostała działalność  01095 736.777,62 300.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   112.577,62 -  
- wydatki majątkowe   624.200,00 300.000,00  
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

400  137.349,42 154.000,00  

Dostarczanie wody  40002 137.349,42 154.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   137.349,42 154.000,00  
Transport i łączność 600  2.024.722,00 2.700.113,00  
Lokalny transport zbiorowy  60004 180.000,00 220.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   180.000,00 220.000,00  
Drogi publiczne wojewódzkie  60013 88.621,00 890.000,00  
w tym:      
- wydatki majątkowe   88.621,00 890.000,00  
Drogi publiczne powiatowe  60014 70.000,00 70.000,00  
w tym:      
- wydatki majątkowe   70.000,00 70.000,00  
Drogi publiczne gminne  60016 1.676.101,00 1.512.113,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   315.956,00 181.500,00  
- wydatki majątkowe   1.360.145,00 1.330.613,00  
Funkcjonowanie przystanków 
komunikacyjnych 

 60020 10.000,00 8.000,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   10.000,00 8.000,00  
Gospodarka mieszkaniowa 700  3.496.889,00 4.922.200,00  
Gospodarka gruntami i nieruchomościami  70005 2.683.080,00 172.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   72.880,00 55.000,00  
- wydatki majątkowe   2.610.200,00 117.000,00  
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Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem 
gminy 

 70007 6.000,00 6.200,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   6.000,00 6.200,00  
Pozostała działalność  70095 807.809,00 4.744.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   61.900,00 50.000,00  
- wydatki majątkowe   745.909,00 4.694.000,00  
Działalność usługowa 710  197.130,00 148.200,00  
Plany zagospodarowania przestrzennego  71004 70.000,00 5.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   70.000,00 5.000,00  
Cmentarze  71035 127.130,00 143.200,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   127.130,00 143.200,00  
Administracja publiczna 750  8.166.423,26 4.117.328,00 32.079,00 
Urzędy wojewódzkie  75011 40.782,26 32.079,00 32.079,00 
w tym:      
- wydatki bieżące   40.782,26 32.079,0 32.079,00 
Rady gminy (miast i miast na prawach 
powiatu) 

 75022 95.000,00 179.000,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   95.000,00 179.000,00  
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

 75023 2.703.200,00 3.185.000,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   2.703.200,00 3.185.000,00  
Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 

 75075 59.000,00 64.000,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   59.000,00 64.000,00  
Pozostała działalność  75095 5.268.441,00 657.249,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   347.186,78 300.249,00  
- wydatki majątkowe   4.921.254,22 357.000,00  
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

751  1.016,00 1.030,00 1.030,00 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

 75101 1.016,00 1.030,00 1.030,00 

w tym:      
- wydatki bieżące   1.016,00 1.030,00 1.030,00 
Obrona narodowa 752  900,00 500,00 200,00 
Pozostałe wydatki obronne  75212 900,00 500,00 200,00 
w tym:      
- wydatki bieżące   900,00 500,00 200,00 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

754  222.042,00 95.100,00  

Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 

 75411 10.000,00 10.000,00  
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w tym:      
- wydatki majątkowe   10.000,00 10.000,00  
Ochotnicze straże pożarne  75412 105.290,00 82.600,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   105.290,00 82.600,00  
Obrona cywilna  75414 1.000,00 500,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   1.000,00 500,00  
Zarządzanie kryzysowe  75421 52.000,00 2.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   52.000,00 2.000,00  
Pozostała działaność  75495 53.752,00 -  
w tym:      
- wydatki bieżące   53.752,00 -  
Obsługa długu publicznego 757  240.000,00 455.000,00  
Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego 

 75702 240.000,00 455.000,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   240.000,00 455.000,00  
Różne rozliczenia 758  41.082,00 100.000,00  
Rezerwy ogólne i celowe  75818 41.082,00 100.000,00  
w tym :      
Rezerwy (ogólna)    48.500,00  
Rezerwy (zarządzanie kryzysowe)    51.500,00  
Oświata i wychowanie 801  7.227.785,90 7.592.957,26  
Szkoły podstawowe  80101 4.664.164,60 4.727.600,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   4.690.609,60 4.727.600,00  
z tego:      
Zespół Szkół w Moszczenicy   2.942.607,81 2.891.500,00  
Zespół Szkół-Szkoła Podstawowa   1.721.556,79 1.836.100,00  
- wydatki majątkowe   26.445,00 -  
z tego:      
Zespół Szkół w Moszczenicy   26.445,00 -  
Przedszkola   80104 1.710.590,00 2.168.861,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   1.710.590,00 2.168.861,00  
z tego:      
1. Zespół Szkół w Moszczenicy - Przedszkole    869.124,00 1.174.260,00  
2.Zespół Szkół St-ka - Przedszkole   528.900,00 656.601,00  
3. Urząd Gminy   312.566,00 338.000,00  
Świetlice szkolne  80107 20.372,47 70.700,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   20.372,47 70.700,00  
Zespół Szkół w Moszczenicy   19.000,00 64.700,00  
Zespół Szkół w Staszkówce   1.372,47 6.000,00  
Dowożenie uczniów do szkół  80113 44.100,00 140.400,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   44.100,00 140.400,00  
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z tego:      
1. Zespół Szkół w Moszczenicy   10.400,00 15.000,00  
2. Zespół Szkół w Staszkówce   8.700,00 17.400,00  
3 .Urząd Gminy   25.000,00 108.000,00  
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  80146 8.958,00 32.300,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   8.958,00 32.300,00  
z tego:      
Zespół Szkół w Moszczenicy   4.958,00 20.300,00  
Zespół Szkół w Staszkówce   4.000,00 12.000,00  
Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych  
i innych formach wychowania 
przedszkolnego  

 80149 111.000,00 14.800,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   111.000,00 14.800,00  
Zespół Szkół w Moszczenicy   89.000,00 14.800,00  
Zespół Szkół w Staszkówce   22.000,00 -  
Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych  

 80150 250.050,00 240.866,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   250.050,00 240.866,00  
 Zespół Szkół w Moszczenicy   250.050,00 208.066,00  
 Zespół Szkół w Staszkówce   - 32.800,00  
Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

 80153 23.740,37 -  

w tym:      
- wydatki bieżące   23.740,37 -  
Pozostała działalność  80195 368.365,46 197.430,26  
w tym:      
- wydatki bieżące   335.051,48 197.430,26  
z tego:      
Zespół Szkół w Moszczenicy   231.183,48 111.678,00  
Zespół Szkół w Staszkówce   103.868,00 85.752,26  
- wydatki majątkowe   33.313,98 -  
Ochrona zdrowia 851  100.321,85 94.000,00  
Zwalczanie narkomanii  85153 5.000,00 6.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   5.000,00 6.000,00  
Przeciwdziałanie alkoholizmowi  85154 80.321,85 88.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   80.321,85 88.000,00  
Pozostała działalność  85195 15.000,00 -  
w tym:      
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- wydatki bieżące   15.000,00 -  
Pomoc społeczna 852  2.141.753,36 1.450.645,00 16.451,00 
Domy pomocy społecznej  85202 247.000,00 240.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   247.000,00 240.000,00  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

 85213 8.148,00 6.694,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   8.148,00 6.694,00  
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

 85214 56.100,00 50.600,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   56.100,00 50.600,00  
Zasiłki stałe  85216 96.587,00 108.900,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   96.587,00 108.900,00  
Ośrodki pomocy społecznej  85219 682.798,49 757.151,00 16.451,00 
w tym:      
- wydatki bieżące   682.798,49 757.151,00 16.451,00 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

 85228 100.550,24 122.000,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   100.550,24 122.000,00  
Pomoc w zakresie dożywiania  85230 133.819,00 83.200,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   133.819,00 83.200,00  
Pozostała działalność  85295 816.740,63 82.100,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   816.740,63 82.100,00  
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

853  4.153.940,79 1.069.350,02  

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych 

 85311 10.176,00 12.312,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   10.176,00 12.312,00  
Pozostała działalność  85395 4.143.764,79 1.057.038,02  
w tym:      
- wydatki bieżące   4.143.764,79 1.057.038,02  
z tego:      
ZS M-ca   - 169.800,00  
ZS St-ka   1.977.763,36 117.000,00  
GOPS   2.037.311,43 656.238,02  
Urząd Gminy   128.690,00 114.000,00  
Edukacyjna opieka wychowawcza 854  148.000,00 18.000,00  
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Kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 
także szkolenia młodzieży 

 85412 6.000,00 6.000,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   6.000,00 6.000,00  
Pomoc materialna dla uczniów  
o charakterze socjalnym 

 85415 140.000,00 10.000,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   140.000,00 10.000,00  
Pomoc materialna dla uczniów  
o charakterze motywacyjnym 

 85416 2.000,00 2.000,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   2.000,00 2.000,00  
1.Zespół Szkół w Moszczenicy   2.000,00 2.000,00  
Rodzina 855  5.110.556,90 2.402.953,00 2.316.553,00 
Świadczenie wychowawcze  85501 2.563.085,90 -  
w tym:      
- wydatki bieżące   2.563.085,90 -  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

 85502 2.503.326,00 2.314.000,00 2.303.000,00 

w tym:      
- wydatki bieżące   2.503,326,00 2.314.000,00 2.303.000,00 
Karta Dużej Rodziny  85503 246,00 -  
w tym:      
- wydatki bieżące   246,00 -  
Wspieranie rodziny  85504 - 44.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   - 44.000,00  
Rodziny zastępcze  85508 30.100,00 31.400,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   30.100,00 31.400,00  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów  

 85513 13.799,00 13.553,00 13.553,00 

w tym:      
- wydatki bieżące   13.799,00 13.553,00 13.553,00 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

900  11.366.526,97 2.983.400,00  

Gospodarka ściekowa i ochrona wód  90001 351.654,00 420.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   351.654,00 420.000,00  
Gospodarka odpadami komunalnymi  90002 873.738,71 1.060.000,00  
w tym:      
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- wydatki bieżące   873.738,71 1.060.000,00  
Oczyszczanie miast i wsi  90003 15.000,00 15.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   15.000,00 15.000,00  
Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 

 90005 9.551.907,24 876.000,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   11.734,00 -  
- wydatki majątkowe   9.540.173,24 876.000,00  
Oświetlenie ulic, placów i dróg  90015 204.027,00 230.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   134.027,00 150.000,00  
- wydatki majątkowe   70.000,00 80.000,00  
Pozostałe działania związane z gospodarką 
odpadami 

 90026 320.200,00 320.200,00  

w tym:      
- wydatki bieżące   320.200,00 320.200,00  
Pozostała działalność  90095 50.000,02 62.200,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   50.000,02 62.200,00  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921  390.000,00 548.000,00  
Pozostałe zadania w zakresie kultury  92105 5.000,00 5.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   5.000,00 5.000,00  
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  92109 385.000,00 543.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   385.000,00 543.000,00  
Kultura fizyczna  926  402.000,00 1.852.000,00  
Obiekty sportowe  92601 324.000,00 346.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   70.000,00 76.000,00  
- wydatki majątkowe   254.000,00 270.000,00  
Zadania w zakresie kultury fizycznej   92605 78.000,00 86.000,00  
w tym:      
- wydatki bieżące   78.000,00 86.000,00  
Pozostała działalność  92695 - 1.420.000,00  
w tym:      
- wydatki majątkowe   - 1.420.000,00  
Ogółem: 
w tym: 
- wydatki bieżące 
- wydatki majątkowe 

  51.958.133,07 
 

25.957.645,63 
26.000.487,44 

43.695.030,28 
 

20.598.013,28 
23.097.017,00 

2.366.313,00 
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Wydatki majątkowe budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok z podziałem  
na źródła finansowania 

 
 

 
Źródła finansowania 

Dotacje 

 
    
 
 

Dz 

 
 
 
 

Rdz. 

 
 
 
 

Wyszczególnienie 
   Nakłady  

ogółem  
Środki 
własne 

Środki art.5 
ust.1 pkt 2 i 3 

UOFP 

Dotacje ze 
środków 

krajowych 

Inne 
źródła 

010  Rolnictwo i łowiectwo 12.982.404,00 3.289.720,00 1.081.608,00 8.611.076,00  
 01043 Infrastruktura wodociągowa  

wsi 
1.834.404,00 233.718,00 11.148,00 1.589.538,00  

  - rozbudowa wodociągu w 
Staszkówce (PROW) 

24.404,00 13.256,00 11.148,00   

  - rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej we wsi Moszczenica 
(Polski Ład) 

1.710.000,00 120.462,00  1.589.538,00  

  - rozbudowa sieci 
wodociągowej w Staszkówce - 
dokumentacja 

100.000,00 100.000,00    

 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 10.848.000,00 2.906.002,00 1.070.460,00 6.871.538,00  
  - rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej w Staszkówce 
Gmina Moszczenica (PROW) 

2.580.000,00 1.509.540,00 1.070,460,00   

  - modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Moszczenicy (Polski 
Ład) 

6.558.000,00 1.276.000,00 - 5.282.000,00  

  - rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej we wsi Moszczenica 
(Polski Ład) 

1.710.000,00 120.462,00 - 1.589.538,00  

 01095 Pozostała działalność 300.000,00 150.000,00  150.000,00  
  - remont i modernizacja dróg 

dojazdowych do gruntów 
rolnych  

300.000,00 150.000,00  150.000,00  

600  Transport i łączność 2.290.613,00 541.091,00  1.749.522,00  
 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 890.000,00 445.000,00  445.000,00  
  - budowa chodnika przy drodze 

wojewódzkiej DW 979 
890.000,00 445.000,00  445.000,00  

 60014 Drogi publiczne powiatowe 70.000,00 70.000,00    
  - budowa chodnika przy drodze 

powiatowej - dokumentacja 
70.000,00 70.000,00    

 60016 Drogi publiczne gminne 1.330.613,00 26.091,00  1.304.522,00  
  - remont i modernizacja dróg 

gminnych granicznych (Polski 
Ład) 

1.330.613,00 26.091,00 - 1.304.522,00  

700  Gospodarka mieszkaniowa 4.811.000,00 2.332.205,00  2.478.795,00  
 70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
117.000,00 117.000,00    

  - zakup nieruchomości  45.000,00 45.000,00    

  - remont i modernizacja 72.000,00 72.000,00    
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wymiany dachu nad częścią 
przedszkolną Zespołu Szkół  
w Staszkówce 
 w tym: Fund.soł. – 56.968,60 

 70095 Pozostała działalność 4.694.000,00 2.215.205,00  2.478.795,00  

  - budowa wieży widokowej w 
Moszczenicy (Polski Ład) 

1.700.000,00 1.165.770,00 - 534.230,00  

  - remont i modernizacja placu 
zabaw przy Przedszkolu 
samorządowym „Wesołe 
krasnale” w Moszczenicy 
w tym: Fund.soł. – 56.968,60 

100.000,00 100.000,00    

  - remont i modernizacja 
istniejącego Domu Młodzieży 
w Moszczenicy (Polski Ład) 

1.450.000,00 432.835,00  1.017.165,00  

  - budowa budynku 
komunalnego wielorodzinnego 
(Polski Ład) 

1.444.000,00 516.600,00  927.400,00  

750  Administracja publiczna 357.000,00  357.000,00   

 75095 Pozostała działalność 357.000,00  357.000,00   

  - wdrażanie e-usług w 
małopolskich urzędach 

357.000,00  357.000,00   

754  Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

10.000,00 10.000,00    

 75411 Komendy Powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej 

10.000,00 10.000,00    

  - dofinansowanie do instalacji 
fotowoltaicznej 

10.000,00 10.000,00    

900  Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

956.000,00 80.000,00 876.000,00   

 90005 Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 

876.000,00  876.000,00   

  -  odnawialne źródła energii dla 
mieszkańców gmin 
członkowskich klastra energii 
„Biała-Ropa” 

876.000,00  876.000,00   

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 80.000,00 80.000,00    
  - dokumentacja techniczna  

i budowa oświetlenia ulicznego    
80.000,00 80.000,00    

926  Kultura fizyczna 1.690.000,00 614.273,00 95.164,00 980.563,00  
 92601 Obiekty sportowe 270.000,00 174.836,00 95.164,00   

  - rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury rekreacyjnej i 
turystycznej poprzez budowę 
budynku świetlicy sportowo - 
rekreacyjnej w Staszkówce 
(PROW) 

270.000,00 174.836,00 95.164,00 - - 

 92695 Pozostała działalność 1.420.000,00 439.437,00  980.563,00  
  - modernizacja kompleksów 

sportowych „Orlik 2012” 
1.420.000,00 439.437,00 - 980.563,00  

   
Ogółem 
 

23.097.017,00 6.867.289,00 2.409.772,00 13.819.956,00  
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 Wójt Gminy Moszczenica 

  
Jerzy Wałęga 
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