
UCHWAŁA NR XIV/117/2019
RADY MIASTA SUCHA BESKIDZKA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c” „d” „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art.89, art.211, art.212, art.214, art.223, art.239, 
art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.) Rada Miasta Sucha Beskidzka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 56 049 778,93 zł
1) dochody bieżące w kwocie 49 631 254,48 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 6 418 524,45 zł

- jak poniżej:

Dział Źródło dochodów Kwota

1 2 3

020 LEŚNICTWO 500,00
Gospodarka leśna 500,00
w tym dochody bieżące : 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

500,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 519 718,39
Drogi publiczne wojewódzkie 14 874,00
w tym dochody bieżące : 14 874,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

14 874,00

Drogi publiczne gminne 1 504 844,39
w tym dochody bieżące : 7 500,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 7 500,00
odrębnych ustaw
w tym: dochody majątkowe 1 497 344,39

998 229,00Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

499 115,39Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 389 900,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 345 900,00
w tym dochody bieżące : 1 959 900,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 166 400,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 155 000,00
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

1 528 700,00

Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00
Wpływy z różnych dochodów 106 800,00
w tym dochody majątkowe : 386 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności

56 000,00
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Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości

330 000,00

Pozostała działalność 44 000,00
w tym dochody bieżące : 44 000,00
Wpływy z różnych dochodów 44 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 267 608,77
Urzędy wojewódzkie 158 652,75
w tym dochody bieżące : 158 652,75
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

158 637,00

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

15,75

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) 30 946,02
w tym dochody bieżące : 30 946,02

10 000,00Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z różnych opłat 10 000,00
Wpływy z różnych dochodów 10 946,02
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 500,00
w tym dochody bieżące : 9 500,00
Wpływy z różnych opłat 7 000,00
Wpływy z różnych dochodów 2 500,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 68 510,00
w tym dochody bieżące : 68 510,00
Wpływy z różnych dochodów 68 510,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 905,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa 1 905,00
w tym dochody bieżące : 1 905,00
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

1 905,00

752 OBRONA NARODOWA 400,00
Pozostałe wydatki obronne 400,00
w tym: dochody bieżące 400,00

400,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 26 000,00
Straż gminna ( miejska) 26 000,00
w tym dochody bieżące : 26 000,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 26 000,00

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

21 561 020,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00
w tym dochody bieżące : 15 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w 
formie karty podatkowej

15 000,00
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Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności 
cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych

4 946 124,00

w tym dochody bieżące : 4 946 124,00
Wpływy z podatku od nieruchomości 4 270 033,00
Wpływy z podatku rolnego 389,00
Wpływy z podatku leśnego 19 302,00
Wpływy z podatku od środków transportowych 91 400,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 565 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych

4 223 532,00

w tym dochody bieżące : 4 223 532,00
Wpływy z podatku od nieruchomości 2 730 934,00
Wpływy z podatku rolnego 38 035,00
Wpływy z podatku leśnego 37 243,00
Wpływy z podatku od środków transportowych 64 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów 15 320,00
Wpływy z opłaty targowej 300 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 450 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 568 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw

875 000,00

w tym dochody bieżące : 875 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej 450 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 425 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 501 364,00
w tym dochody bieżące : 11 501 364,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 701 364,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 800 000,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 328 809,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 308 809,00
w tym dochody bieżące : 9 308 809,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 308 809,00
Różne rozliczenia finansowe 20 000,00
w tym dochody bieżące : 20 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 582 997,75
Szkoły podstawowe 40 350,00
w tym dochody bieżące : 40 350,00
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

38 400,00

Wpływy z różnych dochodów 1 950,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 11 496,00
w tym dochody bieżące : 11 496,00

11 496,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Przedszkola 1 341 290,00
w tym dochody bieżące : 1 341 290,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 33 300,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z 
zakresu wychowania przedszkolnego

199 360,00

Wpływy z różnych opłat 2 750,00
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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

9 000,00

Wpływy z usług 627 958,00
Wpływy z różnych dochodów 460,00

468 462,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Szkoły artystyczne 520,00
w tym dochody bieżące : 520,00
Wpływy z różnych dochodów 520,00

12 933,00Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
w tym dochody bieżące : 12 933,00

12 933,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Pozostała działalność 176 408,75
w tym dochody bieżące : 176 408,75

176 408,75Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst
w tym: dotacja UE 159 438,87
w tym: dotacja budżet państwa 16 969,88

851 OCHRONA ZDROWIA 65,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65,00
w tym dochody bieżące : 65,00
Wpływy z różnych dochodów 65,00

852 POMOC SPOŁECZNA 380 276,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

10 119,00

w tym dochody bieżące : 10 119,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )

10 119,00

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

95 468,00

w tym dochody bieżące : 95 468,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych )

95 468,00

Zasiłki stałe 109 888,00
w tym dochody bieżące : 109 888,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych )

109 888,00

Ośrodki pomocy społecznej 75 030,00
w tym dochody bieżące : 75 030,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)

75 030,00

Pomoc w zakresie dożywiania 89 771,00
w tym dochody bieżące : 89 771,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych )

89 771,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 279 848,00
Pozostała działalność 279 848,00
w tym dochody bieżące : 279 848,00
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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 jst

279 848,00

w tym: dotacja UE 279848,00
855 RODZINA 11 179 861,00

Świadczenie wychowawcze 7 944 045,00
w tym dochody bieżące : 7 944 045,00
Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

7 921 045,00

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

15 000,00

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

2 898 095,00

w tym dochody bieżące : 2 898 095,00
Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00
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

2 848 095,00

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

25 000,00

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

15 000,00

Wspieranie rodziny 319 920,00
w tym dochody bieżące : 319 920,00
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

319 920,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 17 801,00
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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów
w tym dochody bieżące : 17 801,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 17 801,00
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 457 592,68
Gospodarka odpadami komunalnymi 2 397 650,00
w tym dochody bieżące : 2 397 650,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych 
ustaw 

2 388 650,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upom. 7 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00
Oczyszczanie miast i wsi 6 500,00
w tym dochody bieżące : 6 500,00
Wpływy z różnych dochodów 6 500,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 753 442,68
w tym dochody bieżące : 71 474,96
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

52 393,21

w tym: dotacja UE 52 393,21
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 jst

531,75

w tym: dotacja UE 531,75
18 550,00Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych
w tym: dochody majątkowe 681 967,72
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 jst

329 517,72

w tym: dotacja UE 329 517,72
352 450,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska

300 000,00

w tym dochody bieżące : 300 000,00
Wpływy z różnych opłat 300 000,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 953 212,34
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 853 212,34
w tym dochody majątkowe : 3 853 212,34
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 jst

3 853 212,34

w tym: dotacja UE 3 339 579,14
w tym: dotacja budżet państwa 513 633,20
Biblioteki 100 000,00
w tym dochody bieżące 100 000,00

100 000,00Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień(umów) między jst

926 KULTURA FIZYCZNA 120 065,00
Obiekty sportowe 52 000,00
w tym dochody bieżące : 52 000,00
Wpływy z usług 40 000,00
Wpływy z różnych dochodów 12 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej 60 000,00
w tym dochody bieżące : 60 000,00
Wpływy z różnych opłat 31 000,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 500,00

5 000,00Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jst
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów 
województw pozyskane z innych źródeł

8 000,00

7 500,00Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących
Pozostała działalność 8 065,00
w tym: dochody bieżące 8 065,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 8 000,00
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samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów 65,00

OGÓŁEM DOCHODY 56 049 778,93

w tym dochody bieżące : 49 631 254,48
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 2,3 

509 181,71

w tym: dotacja UE 492 211,83
w tym: dotacja budżet państwa 16 969,88

w tym dochody majątkowe : 6 418 524,45
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 2,3 

4 182 730,06

w tym: dotacja UE 3 669 096,86
w tym: dotacja budżet państwa 513 633,20

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2020, w wysokości 64 307 778,93 zł 
z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie 41 170 674,15 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 23 137 104,78 zł

- jak poniżej:
Dział

Rozdz. Nazwa - rodzaj wydatku Kwota 
w zł

1 2 3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 650,00

01030 Izby rolnicze 650,00
w tym: A/wydatki bieżące 650,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 650,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 650,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 129 284,98
60011 Drogi publiczne krajowe 917,20

w tym: A/wydatki bieżące 917,20
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 917,20
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 917,20

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 15 158,00
w tym: A/wydatki bieżące 15 158,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 158,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15 158,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 6 750,00
w tym: A/wydatki bieżące 6 750,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 750,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 750,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 303 459,78
w tym: A/wydatki bieżące 77 000,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 77 000,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 77 000,00
 B/wydatki majątkowe 2 226 459,78
 w tym: 1/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 226 459,78

60017 Drogi wewnętrzne 803 000,00
w tym: A/wydatki bieżące 258 000,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 258 000,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 258 000,00
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 B/wydatki majątkowe 545 000,00
w tym: 1/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 545 000,00

630 TURYSTYKA 43 800,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 43 800,00

w tym: A/wydatki bieżące 43 800,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 36 300,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 33 300,00
2/wydatki na dotacje na zadania bieżące 7 500,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 295 750,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 670 000,00

w tym: A/wydatki bieżące 176 000,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 176 000,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 176 000,00
 B/wydatki majątkowe 494 000,00
w tym: 1/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 494 000,00

70095 Pozostała działalność 625 750,00
w tym: A/wydatki bieżące 625 750,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 625 750,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 625 750,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 700,00
71035 Cmentarze 7 700,00

w tym: A/wydatki bieżące 7 700,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 700,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 700,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 196 202,03
75011 Urzędy wojewódzkie 334 776,84

w tym: A/ wydatki bieżące 334 776,84
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 330 326,84
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 286 392,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 43 934,84
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 450,00

75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 164 180,00
w tym: A/wydatki bieżące 164 180,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 500,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 30 500,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 133 680,00

75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 3 038 508,19
w tym: A/ wydatki bieżące 2 996 508,19
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 981 508,19
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 469 337,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 512 171,19
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00
 B/wydatki majątkowe 42 000,00
w tym: 1/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 157 650,00
w tym: A/ wydatki bieżące 157 650,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 157 650,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 150,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 134 500,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 476 087,00
w tym: A/ wydatki bieżące 476 087,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 475 087,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 403 319,00
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1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 71 768,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00

75095 Pozostała działalność 25 000,00
w tym: A/wydatki bieżące 25 000,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 000,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 25 000,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 905,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 905,00
w tym: A/wydatki bieżące 1 905,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 905,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 197,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 708,00

752 OBRONA NARODOWA 400,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00

w tym: A/wydatki bieżące 400,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 400,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 400,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 846 484,84
75404 Komendy Wojewódzkie Policji 15 000,00

w tym: A/wydatki inwestycyjne 15 000,00
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 15 000,00
dofinansowanie zadań inwestycyjnych

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 000,00
w tym: A/wydatki inwestycyjne 6 000,00
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6 000,00
dofinansowanie zadań inwestycyjnych

75412 Ochotnicze straże pożarne 446 570,00
w tym: A/wydatki bieżące 96 570,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 92 070,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 270,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 86 800,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00
 B/wydatki majątkowe 350 000,00

350 000,00w tym: 1/Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych

75414 Obrona cywilna 6 750,00
w tym: A/wydatki bieżące 6 750,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 750,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 750,00

75416 Straż gminna /miejska/ 372 164,84
w tym: A/wydatki bieżące 372 164,84
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 362 364,84
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 321 080,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 41 284,84
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 800,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 201 600,34
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki
144 191,34

w tym: A/ wydatki bieżące 144 191,34
w tym: 1/wydatki na obsługę długu publicznego 144 191,34

75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego

57 409,00
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w tym: A/ wydatki bieżące 57 409,00
w tym: 1/wydatki z tytułu poręczeń 57 409,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 209 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 209 000,00

w tym: A/wydatki bieżące 209 000,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 209 000,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 209 000,00
rezerwa ogólna 80 000,00
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe 129 000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 960 279,75
80101 Szkoły podstawowe 7 126 627,00

w tym: A/wydatki bieżące 7 061 627,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 042 783,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 236 710,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 806 073,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 844,00
 B/wydatki majątkowe 65 000,00
w tym: 1/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 217 745,00
w tym: A/ wydatki bieżące 217 745,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 217 060,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186 293,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 30 767,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 685,00

80104 Przedszkola 2 789 223,00
w tym: A/wydatki bieżące 2 789 223,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 560 646,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 114 464,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 446 182,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 577,00
3/wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 224 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 73 500,00
w tym: A/wydatki bieżące 73 500,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 73 500,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 73 500,00

80132 Szkoły artystyczne 2 340 607,00
w tym: A/ wydatki bieżące 2 340 607,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 334 142,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 102 931,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 231 211,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 465,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 56 080,00
w tym: A/wydatki bieżące 56 080,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 56 080,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 56 080,00

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

584 785,00

w tym: A/ wydatki bieżące 584 785,00
w tym: 1/wydatki na dotacje na zadania bieżące 584 785,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artystycznych

366 304,00

w tym: A/ wydatki bieżące 366 304,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 366 304,00
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1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 314 002,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 52 302,00

80195 Pozostała działalność 405 408,75
w tym: A/ wydatki bieżące 229 000,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 229 000,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 227 500,00

176 408,752/ wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki środków europejskich
w tym: dotacja UE 159 438,87
w tym: dotacja budżet państwa 16 969,88

851 OCHRONA ZDROWIA 557 717,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 60 000,00

w tym: A/wydatki bieżące 60 000,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 000,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 60 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00
w tym: A/ wydatki bieżące 6 000,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 483 256,00
w tym: A/wydatki bieżące 433 256,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 407 256,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294 173,00
1.2/wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych 113 083,00
2/wydatki na dotacje na zadania bieżące 26 000,00
 B/wydatki majątkowe 50 000,00
w tym: 1/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00

85158 Izby wytrzeźwień 6 461,00
w tym: A/ wydatki bieżące 6 461,00
w tym: wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 461,00

85195 Pozostała działalność 2 000,00
w tym: A/wydatki bieżące 2 000,00
1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000,00
1.1/wydatki na realizację zadań statutowych j.b. 2 000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 1 448 562,00
85202 Domy pomocy społecznej 224 652,00

w tym: A/ wydatki bieżące 224 652,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 224 652,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 224 652,00

85203 Ośrodki wsparcia 5 000,00
w tym: A/ wydatki bieżące 5 000,00
w tym: 1/wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 995,00
w tym: A/ wydatki bieżące 9 995,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 995,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 745,00
1.2/wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych 4 250,00

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

12 119,00

w tym: A/wydatki bieżące 12 119,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 119,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 119,00

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

145 468,00
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w tym: A/wydatki bieżące 145 468,00
1/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 145 468,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 40 000,00
w tym: A/wydatki bieżące 40 000,00
1/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00

85216 Zasiłki stałe 149 888,00
w tym: A/wydatki bieżące 149 888,00
1/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 149 888,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 657 950,00
w tym: A/wydatki bieżące 657 950,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 652 336,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 591 883,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 60 453,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 614,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 009,00
w tym: A/wydatki bieżące 14 009,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 14 009,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 009,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 153 971,00
w tym: A/wydatki bieżące 153 971,00
1/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 153 971,00

85295 Pozostała działalność 35 510,00
w tym: A/wydatki bieżące 35 510,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 510,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17 510,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00
3/wydatki na dotacje na zadania bieżące 10 000,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 335 240,00
85395 Pozostała działalność 335 240,00

w tym: A/wydatki bieżące 335 240,00
w tym: 1/wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 000,00
2/wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, w tym wydatki budżetu 
środków europejskich

329 240,00

w tym: dotacja UE 279 848,00
w tym: dotacja gmina 49 392,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 572,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4 572,00

w tym: A/wydatki bieżące 4 572,00
1/wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 572,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 000,00
w tym: A/wydatki bieżące 10 000,00
w tym: 1/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00

855 RODZINA 11 303 585,27
85501 Świadczenie wychowawcze 7 944 045,00

w tym: A/wydatki bieżące 7 944 045,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 75 328,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 539,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 789,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 853 717,00
3/wydatki na dotacje na zadania bieżące 15 000,00

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

2 873 095,00

w tym: A/wydatki bieżące 2 873 095,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 250 479,00
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1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 690,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 186 789,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 607 616,00
3/wydatki na dotacje na zadania bieżące 15 000,00

85504 Wspieranie Rodziny 370 134,00
w tym: A/wydatki bieżące 370 134,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 59 593,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 866,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 727,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 310 541,00

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 66 600,00
w tym: A/wydatki bieżące 66 600,00
w tym: 1/wydatki na dotacje na zadania bieżące 66 600,00

85508 Rodziny Zastępcze 27 110,27
w tym: A/wydatki bieżące 27 110,27
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 27 110,27
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 27 110,27

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 4 800,00
w tym: A/wydatki bieżące 4 800,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 800,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 800,00

85513 17 801,00Składki 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów
w tym: A/wydatki bieżące 17 801,00
1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 801,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17 801,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 128 718,30
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 040 900,00

w tym: A/wydatki bieżące 20 900,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 900,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 900,00
 B/wydatki majątkowe 1 020 000,00
w tym: 1/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 020 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 397 650,00
w tym: A/wydatki bieżące 2 397 650,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 397 050,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 390,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 341 660,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 735 490,00
w tym: A/wydatki bieżące 735 490,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 735 490,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 190,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 612 300,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45 000,00
w tym: A/wydatki bieżące 45 000,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 45 000,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 45 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 069 822,03
w tym: A/wydatki bieżące 146 177,03
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 54 500,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54 500,00
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2/wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, w tym wydatki budżetu 
środków europejskich

91 677,03

w tym: program LIFE 87 322,03
UE 52 393,21
gmina 34 928,82
w tym: program RPO 4 355,00
UE 531,75
gmina 3 823,25
 B/wydatki majątkowe 923 645,00
w tym: 1/wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000,00
2/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne- program STOP SMOG 503 500,00

330 145,003/wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3pkt 5 lit.a i b 
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków realizowanych przez jst -
dotacje ogółem
w tym: dotacje z UE 329 517,72
w tym: dotacje gmina 627,28

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 752 000,00
w tym: A/wydatki bieżące 652 000,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 652 000,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 652 000,00
 B/wydatki majątkowe 100 000,00
w tym: 1/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 321 000,00
w tym: A/ wydatki bieżące 321 000,00
1/wydatki na dotacje na zadania bieżące 321 000,00

90095 Pozostała działalność 766 856,27
w tym: A/wydatki bieżące 466 856,27
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 443 856,27
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 328 040,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 115 816,27
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000,00
3/wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 000,00
 B/wydatki majątkowe 300 000,00
w tym: 1/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 17 386 354,42
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 954 085,00

w tym: A/wydatki bieżące 504 085,00
1/wydatki na dotacje na zadania bieżące 504 085,00
B/wydatki majątkowe 15 450 000,00
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 450 000,00

15 000 000,00 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 
i 3 w części związanej z realizacją zadań jst
w tym: UE 3 339 579,14
w tym: budżet państwa 513 633,20
w tym: gmina 11 146 787,66

92116 Biblioteki 547 997,00
w tym: A/wydatki bieżące 547 997,00
1/wydatki na dotacje na zadania bieżące 547 997,00

92118 Muzea 280 700,00
w tym: A/wydatki bieżące 280 700,00
1/wydatki na dotacje na zadania bieżące 280 700,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 599 572,42
w tym: A/wydatki bieżące 599 572,42
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 593 572,42
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108 830,00
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1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 484 742,42
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00

92195 Pozostała działalność 4 000,00
w tym: A/ wydatki bieżące 4 000,00
1/wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA 2 239 973,00
92601 Obiekty sportowe 1 550 000,00

w tym: A/wydatki majątkowe 1 550 000,00
w tym: 1/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 550 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 369 700,00
w tym: A/wydatki bieżące 369 700,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 109 700,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 900,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 100 800,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00
3/wydatki na dotacje na zadania bieżące 248 000,00

92695 Pozostała działalność 320 273,00
w tym: A/wydatki bieżące 320 273,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 318 573,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 842,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 119 731,00
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700,00

OGÓŁEM WYDATKI 64 307 778,93
w tym:
A/wydatki bieżące 41 170 674,15
1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 24 967 932,03
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 355 733,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 612 199,03
2/wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 521 116,00
3/wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 882 700,00
4/wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, w tym wydatki budżetu 
środków europejskich

597 325,78

w tym: UE 492 211,83
w tym: budżet państwa 16 969,88
w tym: gmina 88 144,07
5/wydatki na obsługę długu publicznego 144 191,34
6/wydatki z tytułu poręczeń 57 409,00
B/wydatki majątkowe 23 137 104,78
w tym: 1/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 366 959,78
2/wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 440 000,00
3/inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 
zadań jednostki samorządu terytorialnego

15 330 145,00

w tym: UE 3 669 096,86
w tym: budżet państwa 513 633,20
w tym: gmina 11 147 414,94
w tym: dotacje z UE+gmina+bp 330 145,00
łącznie: - rezerwy budżetu 209 000,00

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 8 258 000,00 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 
8 258 000,00 zł.

§ 4. 1. 
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Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 030 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów 
budżetu w wysokości 772 000,00 zł - jak poniżej:
LP TREŚĆ KWOTA ZŁ

1 DOCHODY OGÓŁEM 56 049 778,93
2 WYDATKI OGÓŁEM 64 307 778,93
3 WYNIK /-/ -8 258 000,00
4 PRZYCHODY OGÓŁEM 9 030 000,00

kredyt 8 300 000,00
pożyczka 730 000,00

5 ROZCHODY BUDŻETU 772 000,00
w tym:
spłata pożyczek 472 000,00
spłata kredytów 300 000,00

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2020 roku kredytów i pożyczek w wysokości 
9 030 000,00 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8 258 000,00 zł oraz na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 772 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów 
i pożyczek w kwotach określonych limitami w wysokości 9 030 000,00 zł, z których obciążenia w latach ich 
spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Sucha Beskidzka.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 129 000,00 zł z czego:

1) dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 129 000,00 zł
§ 7. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2020 spłat kwot 

wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 57 409,00 zł.
§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami - jak poniżej:

Dział
Rozdz.
Parag

Nazwa Dochody Wydatki

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 158 637,00 158 637,00
75011 Urzędy wojewódzkie 158 637,00 158 637,00
2010 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

158 637,00

w tym: A/wydatki bieżące 158 637,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 158 637,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158 637,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA

1 905,00 1 905,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i 
ochrony prawa

1 905,00 1 905,00

2010 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

1 905,00

w tym: A/wydatki bieżące 1 905,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 905,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 197,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych

708,00

752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00

Id: 61D4E54C-DC25-4B4F-9EB0-18A86C6D2297. Podpisany Strona 16



75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00
2010 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

400,00

w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 400,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych

400,00

855 RODZINA 3 185 816,00 3 185 816,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 848 095,00 2 848 095,00

2010 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

2 848 095,00

w tym: A/wydatki bieżące 2 848 095,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 240 479,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 690,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych

176 789,00

2/świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 607 616,00
85504 Wspieranie Rodziny 319 920,00 319 920,00
2010 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

319 920,00

w tym: A/wydatki bieżące 319 920,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 320,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 220,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych

1 100,00

2/świadczenia na rzecz osób fizycznych 309 600,00

85513 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów

17 801,00 17 801,00

2010 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

17 801,00

w tym: A/wydatki bieżące 17 801,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 801,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b. 17 801,00

RAZEM 3 346 758,00 3 346 758,00
2) dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - jak 

poniżej:
Dział

Rozdz.
Parag

Nazwa Dochody Wydatki

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 492 891,00 492 891,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 11 496,00 11 496,00
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2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

11 496,00

w tym: A/wydatki bieżące 11 496,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 496,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 496,00

80104 Przedszkola 468 462,00 468 462,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

468 462,00

w tym: A/wydatki bieżące 468 462,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 204 054,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 204 054,00
2/wydatki na dotacje na zadania bieżące 264 408,00

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

12 933,00 12 933,00

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

12 933,00

w tym: A/wydatki bieżące 12 933,00
w tym: 1/wydatki na dotacje na zadania bieżące 12 933,00

852 POMOC SPOŁECZNA 380 276,00 380 276,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

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

10 119,00 10 119,00

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

10 119,00

w tym: A/wydatki bieżące 10 119,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 119,00
1.1/wydatki związane z realizacja zadań statutowych j.b. 10 119,00

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

95 468,00 95 468,00

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

95 468,00

w tym: wydatki bieżące 95 468,00
w tym: 1/świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 468,00

85216 Zasiłki stałe 109 888,00 109 888,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

109 888,00

w tym: wydatki bieżące 109 888,00
w tym: 1/świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 888,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 75 030,00 75 030,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

75 030,00

w tym: A/wydatki bieżące 75 030,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 75 030,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 030,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 89 771,00 89 771,00
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2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

89 771,00

w tym: wydatki bieżące 89 771,00
w tym: 1/świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 771,00

RAZEM 873 167,00 873 167,00
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - jak poniżej:
Dział

Rozdz.
Parag Nazwa Dochody Wydatki

855 RODZINA 7 921 045,00 7 921 045,00
85501 Świadczenie wychowawcze 7 921 045,00 7 921 045,00
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

7 921 045,00

w tym: A/wydatki bieżące 7 921 045,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 67 328,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 539,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych

12 789,00

2/świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 853 717,00

RAZEM 7 921 045,00 7 921 045,00
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów 

między jednostkami samorządu terytorialnego - jak poniżej:
Dział

Rozdz.
Parag

Nazwa Dochody Wydatki

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 512 218,39 1 512 218,39
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 14 874,00 14 874,00
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ 
między jednostkami samorządu terytorialnego

14 874,00

w tym: A/wydatki bieżące 14 874,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 14 874,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych

14 874,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 497 344,39 1 497 344,39
6300 998 229,00Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych

6620 499 115,39Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) 
między jst
w tym: A/wydatki inwestycyjne 1 497 344,39
1/inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 497 344,39

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

371 000,00 371 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 371 000,00 371 000,00
2440 18 550,00Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jsfp
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6330 352 450,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
w tym: A/wydatki bieżące 18 550,00
w tym: B/wydatki majątkowe 352 450,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

100 000,00 100 000,00

92116 Biblioteki 100 000,00 100 000,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień /umów/ między 
jednostkami samorządu terytorialnego

100 000,00

w tym; wydatki bieżące 100 000,00
1/wydatki na dotacje na zadania bieżące 100 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA 20 500,00 20 500,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20 500,00 20 500,00
2320 5 000,00Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst
2700 8 000,00Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów, samorządu województw) pozyskane z innych źródeł

2710 7 500,00Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jst na dofinansowanie własnych zadań
w tym: A/wydatki bieżące 20 500,00
1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 500,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst 20 500,00

Razem 2 003 718,39 2 003 718,39
5) 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 
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak poniżej:

Dział
Rozdział Nazwa Dochody

w zł
Wydatki

w zł

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

425 000,00

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

425 000,00

dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu

425 000,00

851 OCHRONA ZDROWIA 489 256,00
85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00

A/wydatki bieżące 6 000,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000,00
1.1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych

6 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 483 256,00
A/wydatki bieżące 433 256,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 407 256,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294 173,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych

113 083,00

2/wydatki na dotacje na zadania bieżące 26 000,00
 B/wydatki majątkowe 50 000,00
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w tym: 1/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00

RAZEM 425 000,00 489 256,00
6) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Sucha 

Beskidzka w zakresie ochrony środowiska – jak poniżej:
Dział

Rozdz. Wyszczególnienie
Dochody

w zł
Wydatki

w zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 300 000,00 300 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska
300 000,00

 ‘0690 Wpływy z różnych opłat 300 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 210 000,00

 A/wydatki majątkowe 210 000,00
w tym:1/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 210 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90 000,00
A/wydatki majątkowe 90 000,00
w tym: 1/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000,00

7) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – jak poniżej:

Dział
Rozdz. Wyszczególnienie

Dochody
w zł

Wydatki
w zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

2 397 650,00 2 397 650,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 397 650,00 2 397 650,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
2 388 650,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 
kosztów upomnień

7 000,00

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

2 000,00

w tym: A/wydatki bieżące 2 397 650,00
w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 397 050,00
1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 390,00
1.2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych

2 341 660,00

2/świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00
§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w  roku 2020 – jak 

Załącznik nr 1.
§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Komunalny jak Załącznik nr 2.
2. Z budżetu udziela się dotację dla Zakładu Komunalnego w łącznej kwocie 321 000,00 zł w tym: 

1/dotacja przedmiotowa na dopłatę do wody i ścieków w wysokości 321 000,00 zł.
§ 11. Ustala się plan dochodów własnych oświatowej jednostki budżetowej i wydatków nimi 

sfinansowanych na 2020 rok - jak Załącznik Nr 3.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka do dokonywania zmian w planie wydatków 

budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków 
zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki na 
świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

§ 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka do:
1) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których 

zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 40 000 000 zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.
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§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Krystian Krzeszowiak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/117/2019
Rady Miasta Sucha Beskidzka

z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
SUCHA BESKIDZKA W ROKU 2020

Dział 
rozdział

Nazwa
Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek 
sektora 

finansów 
publicznych

dla jednostek 
spoza sektora 

finansów 
publicznych

1 2 3 4
630 TURYSTYKA 1 500,00 6 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 500,00 6 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między 
jednostkami samorządu terytorialnego

1 500,00

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

6 000,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

350 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 350 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

350 000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 808 785,00
80104 Przedszkola 1 224 000,00

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty

1 224 000,00

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

584 785,00

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty

584 785,00

851 OCHRONA ZDROWIA 20 461,00 12 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 000,00 12 000,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między 
jednostkami samorządu terytorialnego

14 000,00

Dotacje celowe z budżetu  na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

12 000,00

85158 Izby wytrzeźwień 6 461,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących

6 461,00

852 POMOC SPOŁECZNA 15 000,00
85203 Ośrodki wsparcia 5 000,00

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

5 000,00

85295 Pozostała działalność 10 000,00
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Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art.221 ustawy,  na finansowanie  lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  
prowadzącym działalności  pożytku publicznego.

10 000,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ

6 000,00

85395 Pozostała działalność 6 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art.221 ustawy,  na finansowanie  lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  
prowadzącym działalności  pożytku publicznego.

6 000,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 572,00
85404 Wczesne  wspomaganie rozwoju dziecka 4 572,00

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty

4 572,00

855 RODZINA 66 600,00
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 66 600,00

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

66 600,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

321 000,00 426 145,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 420 145,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek niezaliczanych  do sektora finansów publicznych

420 145,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 321 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu  dla samorządowego zakładu 
budżetowego

321 000,00

90095 Pozostała działalność 6 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art.221 ustawy,  na finansowanie  lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  
prowadzącym działalności  pożytku publicznego.

6 000,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

1 332 782,00 4 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 504 085,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury

379 085,00

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

125 000,00

 dotacja na organizację imprez kulturalnych i wystaw 
Miejski Ośrodek Kultury - Zamek

92116 Biblioteki 547 997,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury

547 997,00

Biblioteka Suska
92118 Muzea 280 700,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury

280 700,00

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
92195 Pozostała działalność 4 000,00
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Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art.221 ustawy,  na finansowanie  lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  
prowadzącym działalności  pożytku publicznego.

4 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA 248 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 248 000,00

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

68 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

180 000,00

RAZEM 1 675 743,00 2 947 102,00

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Krystian Krzeszowiak
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/117/2019
Rady Miasta Sucha Beskidzka

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2020

Przychody Koszty

Lp Wyszczególnienie Dział 
rozdział

Stan środków 
obrotowych na 
początek roku 
budżetowego

Ogółem
w tym 
dotacja

z budżetu
Ogółem

w tym: wpłata 
do budżetu 
nadwyżki 
środków 

obrotowych

Stan środków 
obrotowych na 

koniec roku 
budżetowego

1 Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska

900 366 422,26 9 528 105,00 321 000,00 9 398 777,42 0,00 495 749,84

Zakłady gospodarki 
komunalnej

90017 366 422,26 9 528 105,00 321 000,00 9 398 777,42 0,00 495 749,84

dopłata do wody i ścieków 321 000,00

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Krystian Krzeszowiak
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/117/2019
Rady Miasta Sucha Beskidzka

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2020 ROK

Jednostka budżetowa Klasyfikacja budżetowa Ogółem Stan środków na 
początek roku

Dochody 
własne Ogółem Wydatki Stan środków 

na koniec roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szkoła Muzyczna I stopnia w 
Suchej Beskidzkiej 801 80132 25 500,00 0,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00 0,00

OGÓŁEM 25 500,00 0,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00 0,00

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Krystian Krzeszowiak
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