
UCHWAŁA NR IV / 17 / 2018
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm. ) w związku z art. 211, art. 212 ust. l pkt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
ust. 2 pkt. l, 2, art. 214 pkt. l, 2, 3, art. 222 ust. l, ust. 2 pkt. l, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. l, 
ust. 2 pkt. l, 2, 3, art. 258 ust. l pkt. l, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 17.824.681,00 zł, 

z tego: 

a) dochody bieżące: 14.512.841,00 zł. 

b) dochody majątkowe: 3.311.840,00 zł. 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 17.884.681,00 zł, 

z tego: 

a) wydatki bieżące: 13.787.368,00 zł 

b) majątkowe: 4.097.313,00 zł 

z zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 
2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 

( tabela nr 1 - bieżące i nr 2 - majątkowe )

3. Limity wydatków na zadania inwestycje roczne 

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym 

w wysokości - 2.396.485,00 zł, 

a) wydatki bieżące – 328.645,00 zł 

b) wydatki majątkowe – 2.067.840,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 

§ 3. 1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 60.000,00 zł 

Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikający 
z rozliczeń kredytów, i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 60.000,00 zł 

2. Przychody budżetu w wysokości 200.000,00 zł, rozchody w wysokości 140.000,00 zł 

- zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości - 47.175,00 zł 

2) celową w wysokości - 37.825,00 zł 

z przeznaczeniem na: 
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a) zarządzanie kryzysowe - 37.825,00 zł 

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między 
jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 8.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2018, poz. 799 ) oraz wydatki w kwocie 
8.000,00zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 

2. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
wydatki w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach ( Dz.U. z 218 roku, poz. 1454 ). 

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek 
budżetowych: 

1. dochody - 90.000,00 zł; 

2. wydatki - 90.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10 

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11 

§ 10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, do kwoty 200.000,00 zł udzielanych na okres nie przekraczający 
roku budżetowego. 

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym papierów wartościowych ( obligacji 
komunalnych ), których zbywalność jest ograniczona ( tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny ). 

1). sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 500.000,00 zł, w tym; 

a) z tytułu kredytów - w kwocie 500.000,00 zł, 

b) z tytułu pożyczek - w kwocie -,- zł, 

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11. 

§ 13. Upoważnia się Wójta do: 

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między 
rozdziałami i paragrafami 

2) wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 
i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy. 

3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów. 

4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu. 

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków, 

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

Id: CPLBF-TEMXL-QWGDQ-SHOBP-NICEU. Podpisany Strona 2



§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku oraz podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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DOCHODY
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18.12.2018r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5
bieżące

400 551 100,00

0,00

40002 Dostarczanie wody 551 100,00

0,00

0830 Wpływy z usług 550 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

0940 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 54 500,00

0,00

70005 54 500,00

0,00

0550 4 000,00

0640 100,00

0750 50 000,00

0830 Wpływy z usług 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

0940 100,00

0950 100,00

710 Działalność usługowa 4 000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę

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 rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych

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

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 opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości

Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 
kosztów upomnień

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 rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów
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0,00

71035 Cmentarze 4 000,00

0,00

2020 4 000,00

720 Informatyka 100,00

0,00

72095 Pozostała działalność 100,00

0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00
750 Administracja publiczna 47 092,00

0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 37 292,00

0,00

2010 37 292,00

75023 7 800,00

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 

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 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez gminę na podstawie 
porozumień z organami administracji 
rządowej

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 

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 

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)

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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0750 2 500,00

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
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0830 Wpływy z usług 2 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

0950 200,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00

75075 2 000,00

0,00

0830 Wpływy z usług 1 000,00

0960 1 000,00

751 842,00

0,00

75101 842,00

0,00

2010 842,00

756 3 116 752,00

0,00

75615 296 500,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów

Promocja jednostek 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 

Wpływy z otrzymanych spadków, 
zapisów i darowizn w postaci 
pieniężnej

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 

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 

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

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

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 rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych
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0,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 290 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 3 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 1 300,00

0340 2 000,00

0640 100,00

0910 100,00

75616 1 537 100,00

0,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 170 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 1 180 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 1 000,00

0340 140 000,00

0360 4 000,00

0500 35 000,00

0640 1 000,00

0910 6 000,00

0950 100,00

75618 77 400,00

0,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00

0480 60 000,00

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 

Wpływy z podatku od środków 
transportowych

Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 
kosztów upomnień

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

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 środków 
transportowych

Wpływy z podatku od spadków i 
darowizn

Wpływy z podatku od czynności 
cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 
kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów

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 opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych
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0490 200,00

0640 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

75621 1 205 752,00

0,00

0010 1 200 752,00

0020 5 000,00

758 Różne rozliczenia 6 201 259,00

0,00

75801 3 016 337,00

0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 016 337,00

75807 3 112 144,00

0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 112 144,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 26 000,00

0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 26 000,00

75831 46 778,00

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

Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 
kosztów upomnień

Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa

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

Wpływy z podatku dochodowego od 
osób prawnych

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 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek 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 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 
dla gmin

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 

Część równoważąca subwencji ogólnej 
dla gmin
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0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 46 778,00

801 Oświata i wychowanie 113 377,00

0,00

80101 Szkoły podstawowe 5 100,00

0,00

0750 5 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

80103 37 881,00

0,00

2030 37 881,00

80104 Przedszkola 69 996,00

0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

2030 44 896,00

2310 25 000,00

80110 Gimnazja 400,00

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 

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 najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze

Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych

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 

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

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 

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

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego
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0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00
851 Ochrona zdrowia 14 200,00

0,00

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 14 100,00

0,00

0750 14 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00
85195 Pozostała działalność 100,00

0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
852 Pomoc społeczna 479 181,00

328 645,00

85202 Domy pomocy społecznej 3 000,00

0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00

85213 6 418,00

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 

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 najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze

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 

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

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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2030 6 418,00

85214 6 921,00

0,00

2030 6 921,00

85216 Zasiłki stałe 49 192,00

0,00

2030 49 192,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 50 178,00

0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

2030 49 678,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 34 827,00

0,00

2030 34 827,00

85295 Pozostała działalność 328 645,00

328 645,00

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

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

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 

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

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 

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

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 

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

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 

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

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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2057 262 916,00

2059 65 729,00

855 Rodzina 3 041 538,00

0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 1 723 864,00

0,00

2060 1 723 864,00

85502 1 222 339,00

0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00

2010 1 219 289,00

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

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

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 

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

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

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 

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
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2360 3 000,00

85504 Wspieranie rodziny 79 162,00

0,00

2010 79 162,00

85513 16 173,00

0,00

2010 16 173,00

900 888 900,00

580 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 300 850,00

0,00

0490 300 000,00

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

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

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

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 

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

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 

Wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw
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0640 500,00

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00

0910 200,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00

90005 580 000,00

580 000,00

0839 Wpływy z usług 580 000,00

90019 8 000,00

0,00

0570 3 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00

90020 50,00

0,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 50,00

bieżące razem: 14 512 841,00

908 645,00

majątkowe
600 Transport i łączność 1 424 000,00

0,00

60016 Drogi publiczne gminne 764 000,00

Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 
kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat

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 

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

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i 
innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych

Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat 
produktowych

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 
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0,00

6330 764 000,00

60017 60 000,00

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 

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

Drogi wewnetrzne
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0,00

6630 60 000,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600 000,00

0,00

6330 600 000,00

630 Turystyka 606 000,00

606 000,00

63095 Pozostała działalność 606 000,00

606 000,00

6257 606 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 490 000,00

0,00

70005 490 000,00

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 

Dotacje celowe otrzymane 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 

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

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 

Dotacje celowe 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 

Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami

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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0770 490 000,00

900 635 000,00

635 000,00

90005 635 000,00

635 000,00

6257 635 000,00

921 156 840,00

156 840,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 156 840,00

156 840,00

6257 156 840,00

majątkowe razem: 3 311 840,00

1 397 840,00

Ogółem: 17 824 681,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości

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 

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 

Dotacje celowe 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 i ochrona dziedzictwa 
narodowego

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 

Dotacje celowe 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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2 306 485,00

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 

(* kol 2 do wykorzystania 
fakultatywnego)
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Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 610,00

4300 Zakup usług pozostałych 10,00

4520 100,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00
01030 Izby rolnicze

2850

01095 Pozostała działalność

2900

4190 Nagrody konkursowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych 500,00

400

40002 Dostarczanie wody
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy

4140

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Załącznik nr 2                                                                                                        WYDATKI           do 
Uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dn.18/12/2018r.

34 560,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego

28 000,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 
wysokości 2% uzyskanych wpływów z 
podatku rolnego

28 000,00

5 950,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów, związków 
metropolitalnych na dofinansowanie zadań 
bieżących

1 350,00

1 000,00
1 500,00
1 600,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę

689 333,00

494 533,00
212 283,00
16 000,00
35 000,00
5 000,00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

4 200,00

1 000,00
20 000,00
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4220 Zakup środków żywności 500,00
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych

4360

4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki

4440

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).
4580 Pozostałe odsetki 50,00

4700

40095 Pozostała działalność
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy

4140

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych

4440

600 Transport i łączność
60013 Drogi publiczne wojewódzkie

6300

60016 Drogi publiczne gminne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60017

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

125 000,00
7 000,00
1 000,00

20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

2 000,00

7 000,00
27 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

6 000,00

2 000,00

Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

3 500,00

194 800,00
140 000,00
12 000,00
25 000,00
3 000,00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

3 800,00

4 000,00
2 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

5 000,00

2 299 473,00
55 473,00

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych

55 473,00

1 384 000,00
10 000,00

400 000,00

974 000,00

Drogi wewnetrzne 110 000,00

110 000,00

750 000,00

750 000,00
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630 Turystyka
63095 Pozostała działalność

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2900

3020 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00
4300 Zakup usług pozostałych
4480 Podatek od nieruchomości

4500 300,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

71035 Cmentarze
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych

720 Informatyka
72095 Pozostała działalność

4300 Zakup usług pozostałych

4360

750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki

4440

4700

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności 700,00

666 000,00
666 000,00

536 000,00

130 000,00

33 600,00
33 600,00

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

7 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń

20 000,00
3 000,00

Pozostałe podatki na rzecz budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00
15 500,00
10 000,00
10 000,00
5 500,00

4 000,00
1 000,00

40 912,00
40 912,00
23 712,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

17 200,00

2 257 797,00
131 400,00
95 000,00
6 000,00

16 000,00
2 500,00
5 000,00
2 500,00
1 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

2 400,00

Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

124 700,00

85 000,00
8 500,00
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4300 Zakup usług pozostałych 500,00

4360

6060

75023

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy

4140

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych

4360

4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki

4440

4520

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).

4700

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4190 Nagrody konkursowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki

75095 Pozostała działalność
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki

4610

Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

10 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

20 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)

1 826 867,00

1 078 000,00
80 000,00

210 000,00
30 000,00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

24 000,00

13 500,00
110 000,00

2 000,00
4 500,00

20 000,00
2 350,00

160 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

14 800,00

27 400,00
3 300,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

28 700,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego

1 317,00

3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

14 000,00

51 480,00

15 000,00
4 510,00
8 000,00
4 000,00

18 000,00
1 870,00

123 350,00
26 000,00
61 000,00

25 000,00
7 000,00
1 000,00
1 200,00

Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego

2 000,00
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751 842,00

75101 842,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123,00

4360 16,00

754

75404 Komendy wojewódzkie Policji

2300

75412 Ochotnicze straże pożarne

2830 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4190 Nagrody konkursowe 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności 150,00
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych

4360 400,00

4430 Różne opłaty i składki
75414 Obrona cywilna

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
75421 Zarządzanie kryzysowe

4810 Rezerwy

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

Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

164 436,00

5 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 
celowy

5 000,00

116 611,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 
sektora finansów publicznych

10 000,00
3 720,00

26 000,00

23 241,00

23 000,00
3 400,00
6 300,00

10 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

10 000,00
5 000,00
5 000,00

37 825,00
37 825,00
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757 Obsługa długu publicznego

75702

8110

758 Różne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe

4810 Rezerwy
801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

3020

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych

4360

4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki

4440

4480 Podatek od nieruchomości 100,00

4700

80103

3020

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

4440

140 000,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

140 000,00

Odsetki od samorządowych papierów 
wartościowych lub zaciągniętych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 
i pożyczek

140 000,00

47 175,00
47 175,00
47 175,00

4 885 942,00
3 291 211,00

Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń

147 000,00

2 128 200,00
163 800,00
419 000,00
59 611,00

140 000,00
15 000,00
46 000,00
15 000,00
3 000,00

30 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

6 000,00

5 000,00
11 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

99 000,00

Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

3 500,00

Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych

154 556,00

Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń

8 000,00

104 200,00
8 866,00

19 900,00
2 830,00
2 000,00
3 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

5 760,00
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80104 Przedszkola

2540

3020

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

4330

4440

80110 Gimnazja
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki 500,00

4440

4700

308 161,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty

114 501,00

Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń

9 000,00

125 700,00
9 000,00

24 700,00
3 500,00
3 000,00
3 000,00

Zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego

10 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

5 760,00

277 854,00
180 000,00
24 300,00
35 100,00
5 000,00
7 000,00
2 000,00
4 000,00
2 000,00
3 000,00
1 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

12 954,00

Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00
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80113 Dowożenie uczniów do szkół
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki

4500

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4410 Podróże służbowe krajowe

4700

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności

4440

80149

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy

308 720,00

4 200,00

27 170,00
53 000,00
4 000,00

215 000,00
2 900,00

Pozostałe podatki na rzecz budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego

1 800,00

17 000,00
2 000,00

Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

15 000,00

149 200,00
105 000,00

7 500,00
19 260,00
2 750,00
8 000,00
3 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

3 690,00

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

54 100,00

45 300,00
7 700,00
1 100,00
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80150

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
4300 Zakup usług pozostałych

4440

80195 Pozostała działalność

4440

851 Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii

4300 Zakup usług pozostałych
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4190 Nagrody konkursowe 108,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki 700,00

4700 750,00

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

269 640,00

179 796,00
13 044,00
32 680,00
5 600,00
9 000,00
8 000,00

10 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

11 520,00

55 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

55 500,00

60 000,00
1 000,00
1 000,00

59 000,00
1 000,00

26 000,00

17 232,00
2 900,00

10 110,00

Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej
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852 Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej

4330

85213

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85214

3110 Świadczenia społeczne
85216 Zasiłki stałe

3110 Świadczenia społeczne
85219 Ośrodki pomocy społecznej

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe

4440

4700

85230 Pomoc w zakresie dożywiania
3110 Świadczenia społeczne

85295 Pozostała działalność
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 455,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000 609,00
240 000,00

Zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego

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

6 418,00

6 418,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe

36 921,00

36 921,00
49 192,00
49 192,00

261 665,00
177 750,00
12 750,00
31 800,00
4 300,00
8 000,00
1 000,00
9 000,00
7 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

5 065,00

Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

5 000,00

54 827,00
54 827,00

351 586,00
2 645,00

30 412,00
7 603,00

5 227,00
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4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy 65,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 745,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 186,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4177 Wynagrodzenia bezosobowe
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4217 Zakup materiałów i wyposażenia
4219 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4227 Zakup środków żywności
4229 Zakup środków żywności
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii 897,00
4267 Zakup energii
4269 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
4307 Zakup usług pozostałych
4309 Zakup usług pozostałych

1 305,00

4 865,00
55 680,00
13 920,00
3 415,00

39 152,00
9 790,00
1 790,00

20 460,00
5 115,00
2 034,00

23 280,00
5 820,00

10 200,00
2 550,00
6 775,00

77 760,00
19 440,00
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854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy 720,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

4440

4700

85502

3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe

4440

4700

85504 Wspieranie rodziny
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy 790,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00
4 000,00
4 000,00

3 162 012,00
1 738 996,00
1 698 036,00

27 000,00
2 210,00
5 300,00

1 000,00
2 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

1 230,00

Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

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

1 268 241,00

1 137 531,00
57 000,00
6 000,00

12 300,00
1 500,00

45 180,00
2 000,00
2 500,00
1 500,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

1 230,00

Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00

124 602,00
71 262,00
37 900,00
2 250,00
5 800,00

1 000,00
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4360

4410 Podróże służbowe krajowe

4440

4700 800,00

85508 Rodziny zastępcze

4330

85513

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

900

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4300 Zakup usług pozostałych

4610

90003 Oczyszczanie miast i wsi
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

1 000,00

1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

2 300,00

Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

14 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego

14 000,00

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 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

16 173,00

16 173,00
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

1 854 500,00

300 000,00
8 000,00

290 000,00
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego

2 000,00

22 000,00
1 000,00

21 000,00
7 000,00
1 000,00
6 000,00
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90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych

90019

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych

90095 Pozostała działalność
2900

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

92116 Biblioteki
2480

1 346 000,00

61 000,00

635 000,00

650 000,00

169 000,00
130 000,00
35 000,00
4 000,00

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

środowiska

8 000,00

3 000,00
5 000,00
2 500,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów, związków 
metropolitalnych na dofinansowanie zadań 

bieżących

2 500,00

411 940,00

281 940,00
16 700,00
7 400,00
10 600,00
10 400,00

156 840,00

80 000,00

130 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury
130 000,00
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926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
4440

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
2830

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4190 Nagrody konkursowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki

Razem:

116 050,00
83 100,00
28 000,00
2 400,00
5 600,00

12 500,00
10 000,00
20 000,00
2 550,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

1 200,00

32 950,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 
sektora finansów publicznych

15 000,00

4 000,00
1 250,00
9 000,00
1 000,00
1 500,00
1 000,00

17 884 681,00
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Załącznik Nr 3 tabela 1

z dnia 18 grudnia 2018 roku

 w złotych

Lp.

D
zi

ał

Planowane wydatki

w tym źródła finansowania

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8  8.1 9 10 11

1 600 60016

2 720                   -                       -        

3 720

3a 720

4 750

5 801 80113

5a 801 80113

6 852

7 900 90015

8 926 92601

wydatki bieżące    >>    <<    -                -                          -                       -        

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

 Nr   IV /17 / 2018  do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

B i e ż ą c e   -  limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

rozdział 

nr 
zadania

Nazwa  

przedsięwzięcia

Łączne 
nakłady

 finansowe

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
zadanie  lub 

koordynująca 
program

rok 
budżetowy 

2018

( 7+8+9+10 )

dochody 
własne

 jst

kredyty
i 

pożycz
ki

dotacje 
i środki 

pochodzące 
z 

innych  
źródeł*

środki
 wymienione

w 
art. 5 ust. 1 
pkt.  2 i 3 

u.f.p.

kredyty 
i pożyczki 
zaciągnięt

e na 
realizację 
zadania 

pod 
refundację 
wydatków

odśnieżanie dróg gminnych ( 4300)
 2018 - 2019  400 000,00       400 000,00       400 000,00      

Urząd Gminy 
w Czarnocinie

72095 

>90011<

 świadczenie usług dostępu dla 
30 Beneficjentów - przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu -
 e-inclusion  (4360)        

   2015 -2020

 106 703,40       17 200,00       17 200,00      
Urząd Gminy 
w Czarnocinie

72095 

>901055<

e-świętokrzyskie, 
Rozbudowa  struktury informatycznej JST 

 trwałość projektu 
2017 - 2021

 60 516,00       17 712,00       17 712,00      
Urząd Gminy 
w Czarnocinie

72095 

>901056<

e-świętokrzyskie, 
Rozbudowa  struktury informatycznej JST  

System EDICTA - trwałość projektu
 2017 - 2021

 20 500,00       6 000,00       6 000,00      Urząd Gminy 
w Czarnocinie

75022 
>901086<

program  e-sesja
internet mobilny (4360) + tablety

(24m)  2018- 2020
 19 600,00       10 000,00       10 000,00      

Urząd Gminy 
w Czarnocinie

dowożenie uczniów do szkół 
2018 - 2019

 200 000,00       140 000,00       140 000,00      
Urząd Gminy 
w Czarnocinie

zakup paliwa do przewozu uczniów,  
2018 - 2019

 35 070,00       21 042,00       21 042,00      
Urząd Gminy 
w Czarnocinie

85295 

>901084<

usługi społeczne i zdrowotne
2018 - 2021

 990 523,00       351 586,00       22 941,00       65 729,00       262 916,00      
Urząd Gminy 
w Czarnocinie

konserwacja  oświetlenia ulicznego  (4270)
2018 - 2019

 19 425,12       4 857,00       4 857,00      
Urząd Gminy 
w Czarnocinie

utrzymanie - boiska sportowego 
"ORLIK"  w Cieszkowach

2012-2021
 313 079,23       22 200,00       22 200,00      

Urząd Gminy 
w Czarnocinie

Ogółem: tabela z3-t1 
>>

 2 165 416,75       27 057,00       27 057,00       27 057,00      
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Załącznik Nr 3 tabela 2

z dnia 18 grudnia 2018 roku
 

 w złotych

Lp.

D
zi

ał

Planowane wydatki

w tym źródła finansowania

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8  8.1 9 10 11

1 600                      -        

1a 600                      -        

 Nr  IV / 17 / 2018  do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

M a j ą t k o w e   - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

rozdział 

nr 
zadania

Nazwa  

przedsięwzięcia

Łączne 
nakłady

 finansowe

Jednostka 
organizacyjna
 realizująca 
zadanie  lub 

koordynująca 
program

rok 
budżetowy 

2018

( 7+8+9+10 )

dochody 
własne

 jst

kredyty
i 

pożyczki

dotacje 
i środki

 pochodzące 
z 

innych  
źródeł*

środki
 wymienione

w 
art. 5 ust. 1 
pkt.  2 i 3 

u.f.p.

kredyty 
i pożyczki 

zaciągnięte na 
realizację zadania 

pod refundację 
wydatków

60013 

>901003<

 opracowanie dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. "Budowa chodnika przy 

DW 770 
na odcinku 

od km  10+510,00  do km 11+046,00 
i wykonanie w miejscowości Krzyż 

2016 - 2019

 43 788,00       43 788,00       43 788,00      
Urząd Gminy 
w Czarnocinie

60013 

>901003<

 opracowanie dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. "Budowa chodnika przy 

DW 776 
na odcinku 

od km  61+344,56  do km 61+453,96 
i wykonanie w miejscowości Krzyż 

2017 - 2019

 11 685,00       11 685,00       11 685,00      
Urząd Gminy 
w Czarnocinie

Id: CPLBF-TEMXL-QWGDQ-SHOBP-NICEU. Podpisany Strona 1



strona - 2 -

Lp.

dz
ia

ł

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania

w tym:

2 600

2a 600

2b 600

3 600

4 600

rozdział 

nr 
zadania

Nazwa  

przedsięwzięcia

Łączne 
nakłady

 finansowe

Jednostka 
organizacyjna
 realizująca 
zadanie  lub 

koordynująca 
program

rok 
budżetowy 

2018

( 7+8+9+10 )

dochody 
własne

 jst

kredyty
i 

pożyczki

dotacje 
i środki

 pochodzące 
z 

innych  
źródeł*

środki
 wymienione

w 
art. 5 ust. 1 
pkt.  2 i 3 

u.f.p.

kredyty 
i pożyczki 

zaciągnięte na 
realizację zadania 

pod refundację 
wydatków

60016 

>901046<

przebudowa drogi gminnej - w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów porzez wsparcie 

Lokalnej Infrastruktury Drogowej 
Czarnocin Centrum, dz. 591/1 dł. 113 mb

droga dojazdowa do Urzędu Gminy 
2017 - 2019

 107 016,03       105 000,00       22 000,00       83 000,00      
Urząd Gminy 
w Czarnocinie

60016 

>901060<

przebudowa drogi gminnej - w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjnosci Regionów porzez wsparcie 

Lokalnej Infrastruktury Drogowej, 
chodnik Czarnocin - Szkoła,

dz. 324/2     dł. 110 mb 
2018 - 2019

 85 600,00       84 000,00       18 000,00       66 000,00      
Urząd Gminy 
w Czarnocinie

60016 
>901065<

przebudowa drogi gminnej - w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjnosci Regionów porzez wsparcie 

Lokalnej Infrastruktury Drogowej     
Nr 317010 T Mikołajów- Stropieszyn-

Krzczonów, dz. 44,69 i 294/1              dł. 423 
mb.

2018 - 2019

 214 650,00       213 000,00       45 000,00       168 000,00      
Urząd Gminy 
w Czarnocinie

60016 

>901081< 
>901082< 
>901083<

Przebudowa dróg gminnych ( projekty )
1. Nr 317014 T Cieszkowy- Probołowice, 

2. 317026 T Cieszkowy- Gimnazjum, 
3. Nr 317027 T Cieszkowy- Krzyż, 

Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej

2018 - 2019

 576 200,00       572 000,00       125 000,00       447 000,00      Urząd Gminy 
w Czarnocinie

60078 

>901085<

przebudowa drogi  gminnej w ramach 
usuwania skutków klęsk żywiołowych 

( projekty 9 odcinków dróg gminnych ) 
2018 - 2019

 

 752 700,00       750 000,00       150 000,00       600 000,00      Urząd Gminy 
w Czarnocinie
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strona - 3 -

Lp.

D
zi

ał

Planowane wydatki

w tym źródła finansowania
w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8  8.1 9 10 11

5 630                   -        

6 750

7 900                      -        

7a 900                      -                             -        

8 921 92109                      -                          -        

Ogółem: tabela z3-t2 wydatki majątkowe  >> #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR!

A. BP+W+Mi A Przewodniczący Rady Gminy

B. JST B 

 Inne C

 Inne D Kazimierz  Warszawa

R
oz

d
zi

ał

 N
r 

Z
ad

an
ia

Nazwa  

przedsięwzięcia

Łączne 
nakłady

 finansowe

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
zadanie 

lub 
koordynująca 

program

rok 
budżetowy 

2018

( 7+8+9+10 )

dochody 
własne

 jst

kredyty
i 

pożyczki

dotacje 
i środki

 pochodzące 
z 

innych  
źródeł*

środki
 wymienione

w 
art. 5 ust. 1 
pkt.  2 i 3 

u.f.p.

kredyty 
i pożyczki 

zaciągnięte na 
realizację zadania 

pod refundację 
wydatków

63095 

>901008<

Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz 
ograniczenie negatywnego oddziaływania 

turystyki na obszary cenne przyrodniczo na 
terenie

 Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego 
- ścieżki rowerowe

2015 - 2021

 1 603 204,94       666 000,00       130 000,00       536 000,00      
Urząd Gminy 
w Czarnocinie

75022
 >901086<

program  e-sesja
dostawa i wdrożenie systemu e-sesja

 2018 - 2019
 27 000,00       20 000,00       20 000,00      

Urząd Gminy 
w Czarnocinie

90005
 

>901026<

środku budżetu Gminy
Instalacja systemów energii odnawialnej na 
domach prywatnych w Gminach Wiślica, 

Nowy Korczyn, Opatowiec, 
Czarnocin 2017 - 2019

 801 317,07       650 000,00       70 000,00       580 000,00      Urząd Gminy 
w Czarnocinie

90005

 
>901026<

środki pomocy województwa 
świętokrzyskiego

Instalacja systemów energii odnawialnej na 
domach prywatnych w Gminach

 Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, 
Czarnocin 2017 - 2019

 750 000,00       635 000,00       635 000,00      
Urząd Gminy 
w Czarnocinie

PROW 2014-2020
poprawa życia społeczno- kulturalnego 

mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Będziaki

 2017 - 2019

 250 190,00       236 840,00       80 000,00       156 840,00      
Urząd Gminy 
w Czarnocinie

 5 223 351,04       2 396 846,00      

 1 520 840,00      

 1 071 000,00      

 580 000,00      

 3 171 840,00      
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Załącznik Nr 4

z   dnia18 grudnia 2018    roku

 w złotych

Lp.

D
zi

ał

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 7.1 8 9 10

5a 600 Urząd Gminy

O g ó ł e m:                    -        

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz  Warszawa

 Nr  IV / 17 / 2018  do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

Zadania inwestycyjne     "roczne"  w 2019 rok 

rozdział 

nr 
zadania

Nazwa 
zadania inwestycyjnego

Jednostka 
org. realizująca 

zadanie lub 
koordynująca 

program

rok 
budżetowy 

2018

( 7+8+9+10 )

dochody 
własne

 j s t

kredyty
i 

pożyczki

dotacje 
i środki

 pochodzące z 
innych  źródeł*

środki 
wymienione

w art. 5 ust. 1 
pkt.  2 i 3 

u.f.p.

kredyty i 
pożyczki 

zaciągnięte na 
realizację 
zadania 

pod 
refundację 
wydatków

60017 

>901100<

ochrona gruntów rolnych
 

drogi dojazdowe do gruntów rolnych  
 110 000,00       50 000,00       60 000,00      

 110 000,00       50 000,00       60 000,00       110 000,00      
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Załącznik Nr 5

z dnia  18 grudnia 2018

1 dochody ogółem  >> >

2 wydatki ogółem  <<<

3       wynik budżetu:  1 - 2 

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

 w złotych

Lp. Treść

1 2 3 4

Przychody ogółem:

1. Kredyty § 952                          -        

2. Pożyczki § 903                          -        

3. § 951                          -        

4 § 950

Rozchody ogółem:

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992                          -        

Przewodniczący Rady Gminy

 Kazimierz Warszawa 

 Nr IV /17 / 2018  do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

 17 824 681,00      

 17 884 681,00      

-60 000,00      

Klasyfikacja
§

Kwota
2019 r.

 200 000,00      

przychody ze spłat pożyczek
 i kredytów udzielonych ze środków publicznych

wolne środki, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 ustawy  200 000,00      

 140 000,00      

 140 000,00      

1) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów 
    w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno
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Załącznik Nr 6

z dnia 18  grudnia 2018

w złotych

Dział Rozdział §

z tego:
w tym: z tego:

wydatki jednostek budżetowych w tym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

750 75011 2010                    -                -        

751 2010               842,00                    842,00                          842,00                    703,00                 139,00              -        

855 85501 2060                    -        

855 85502 2010

855 85504 2010                    -        

855 85513 2010                       -                            -        

Ogółem #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR!         -        

Przewodniczący RADY GMINY

Kazimierz Warszawa

 Nr  IV / 17  / 2018  do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu    a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j   
 i innych zadań   z l e c o n y c h   odrębnymi ustawami w   2019 r.

Dotacje
ogółem

wydatki 
w 2018

roku
Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkow

e

dotacje 
na 

zadania
 bieżące

świadczenia 
na rzecz 

osób 
fizycznych

wydatki na 
programy i 

projekty 
finansowa

ne 
z udziałem 
środków o 

którym 
mowa 

w art.. 5 
ust.1 pkt.2 

i 3 

inwestycj
e 

i zakupy 
inwestycy

jne

wynagrodzenia 
 i pochodne od nich 

naliczane

wydatki 
związane 

z realizacją 
zadań 

statutowych

wydatki na 
programy i 

projekty 
finansowan

e 
z udziałem 
środków o 

którym 
mowa 

w art.. 5 
ust.1 pkt.2 i 

3 

 37 292,00       37 292,00       37 292,00       37 292,00      

75101, 
kbw

 1 723 864,00       1 723 864,00       1 723 864,00       25 828,00       1 698 036,00      

 1 219 289,00       1 219 289,00       1 219 289,00       36 578,00       45 180,00       1 137 531,00      

 79 162,00       79 162,00       79 162,00       7 900,00       71 262,00      

 16 173,00       16 173,00       16 173,00       16 173,00      

 3 076 622,00      

uwaga: dochodów i wydatków majątkowych z zakresu ww brak.
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Załącznik Nr 7

z dnia 18  grudnia 2018

 w złotych

Dział Rozdział §

z tego:
w tym: z tego:

w tym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13

710 71035 2020                  -        

Ogółem                  -                   -        

Przewodniczący RADY GMINY

Kazimierz Warszawa

 Nr IV / 17  / 2018  do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu    a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j   
realizowanych na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej w   2019 r.

Dotacje
ogółem

wydatki 
w 2016

roku
Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

wydatki jednostek 
budżetowych

dotacje 
na 

zadania
 bieżące

świadczeni
a 

na rzecz 
osób 

fizycznych

wydatki na 
programy 
i projekty 

finansowane 
z udziałem 
środków 
o których 

mowa 
w art. 5

 ust.1 pkt.2 i 
3 

inwestycje 
i zakupy 

inwestycyjne

wynagrodze
nia 

 i pochodne 
od nich 

naliczane

wydatki 
związane 

z realizacją 
zadań 

statutowych

wydatki na 
programy 
i projekty 

finansowane 
z udziałem 
środków 
o których 

mowa 
w art. 5

 ust.1 pkt.2 i 
3 

 4 000,00       4 000,00       4 000,00      

 4 000,00       4 000,00       4 000,00      
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Załącznik Nr 8

z  18  grudnia 2018

  w  złotych

§

z tego:
z tego: z tego:

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

          -        

          -        

          -        

6630

Ogółem:

Przewodniczacy Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

 Nr IV / 17 / 2018  do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

Dochody i wydatki 
związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.

Dział 

Rozdzia
ł

Dochody 
ogółem

Wydatki 
ogółemNazwa 

zadania

Wydatk
i 

bieżące

Wydatki 
majątkowe

Wydatki jednostek 
budżetowych

Dotacj
e na 

zadani
a 

bieżące

Świadcze
nia na 
rzecz 
osób 

fizycznyc
h

Wydatki 
na 

program
y 

finansow
ane z 

udziałem 
środków, 
o których 
mowa w 

art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 

3

Wydatki 
na 

obsługę 
długu 

(odsetki)

Wydatki
z tytułu 

poręczeń
i 

gwarancj
i

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjn
e 

zakup 
i 

objęcie 
akcji

 i 
udziałów

wniesieni
e 

wkadów 
do spółek

 prawa 
handlowe

go

wynagro
dzenia i 
składki 
od nich 

naliczane

wydatki 
związane z 
realizacją 

statutowych 
zadań

wydatki 
na 

program
y 

finansow
ane z 

udziałem 
środków, 
o których 
mowa w 

art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 

3

I. Dochody i wydatki związane 
z realizacją zadań realizowanych 

wspólnie 
z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego

II. Dochody i wydatki związane 
z pomocą rzeczową lub finansową 

realizowaną na podstawie porozumień 
między j.s.t.

115 473,00 115 473,00 115 473,00

 opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. 
"Budowa chodnika przy DW 

770 
na odcinku od km  10+510,00  

do km 11+046,00 
i wykonanie w miejscowości Krzyż 

2016 - 2019

600

60013
 43 788,00      43 788,00 43 788

 opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. 
"Budowa chodnika przy DW 

776 
na odcinku od km  61+344,56  do 

km 61+453,96 i wykonanie 
w miejscowości Krzyż 

2017 - 2019

600

60013
 11 685,00      11 685,00 11 685

2. ochrona gruntów rolnych
drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych w 

miescowościach Turnawiec 
i Zagaj

600
60017

 60 000,00    
   60 000,00      60 000,00 60 000,00

60 000,00 115 473,00 115 473,00 115 473,00
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Załącznik Nr   9

z dnia 18 grudnia 2018

Plan 

 w złotych

Lp. Wyszczególnienie Rozdział
Dział dochody wydatki

1 2 3 4 5 6 7 8

I dożywianie dzieci             -                        -                        -                         -                             -                          -        

stołówki szkolne

1 801 80148                 -                          -        

2 SP w Cieszkowach 801 80148                 -                          -        

Ogółem 801 x                 -                          -        

Przewodniczący RADY Gminy

Kazimierz Warszawa

 Nr IV / 17 /  2018 Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

 dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 
i wydatki nimi finansowane w  2019 r.

Stan 
środków 

obrotowych 
na 

początek 
roku

Stan 
środków 

obrotowych 
na 

koniec 
roku

Zespół Szkolno - Przedszkolny
 w Czarnocinie

 55 000       55 000      

 35 000       35 000      

 90 000       90 000      
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Załącznik Nr 10

z  dnia  18 grudnia 2018

 w złotych

Lp. Dział Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5

I

2 921 92116

II

1 801 80104

901021

901021

Ogółem:

Przewodniczący RADY GMINY

Kazimierz Warszawa

 Nr  IV / 17 / 2018  do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Rozdział 
Nr 

zadania

Dotacje dla jednostek 
sektora finansów publicznych  130 000,00      

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Czarnocinie 

+ Filia Biblioteczna w Michałowicach
 130 000,00      

Dotacje dla jednostek 
spoza sektora finansów publicznych  114 501,00      

 wydatki bieżące 
 niepublicznego przedszkola,

 Centrum Edukacji Przedszkolnej 
w Czarnocinie

 114 501,00      

w tym; 
dotacjaz  budżetu Gminy  86 441,00      

w tym; 
dotacja z budżetu państwa (2030):  28 060,00      

 244 501,00      
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Załącznik Nr 11

z dnia 18 grudnia    2018 roku

 w złotych

Lp. Dział Rozdział nazwa zadania nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

I

1 600 60013

2 600 60013

II

7 926 92605

Ogółem: x x x x

Przewodniczący RADY GMINY

Kazimierz Warszawa

 Nr IV  / 17 / 2018 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

Dotacje celowe  w 2019 r.

Dotacje dla jednostek 
sektora finansów publicznych  55 473,00      

 opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.

 "Budowa chodnika przy DW 770 na 
odcinku 10+510,00 do km 11+046,00 

i wykonanie w miejscowości Krzyż"
2016 - 2019

Świętokrzyski
 Zarząd Dróg 

w Kielcach
 43 788,00      

 opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. 

"Budowa chodnika przy DW 776 
na odcinku od km  61+344,56  

do km 61+453,96 
i wykonanie w miejscowości Krzyż"

2017 - 2019

Świętokrzyski
 Zarząd Dróg 

w Kielcach
 11 685,00      

Dotacje dla jednostek 
spoza sektora finansów publicznych

 15 000,00      

kultura fizyczna i sport zadania z zakresu 
sportu  15 000      

 70 473,00      
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