UCHWAŁA Nr 0007.XXVII.30.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:
§1
1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2013 r. w globalnej kwocie 1.384.358,00 zł,
z tego:
dział
010 Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę
rozdz. 01095 Pozostała działalność
o kwotę
- wydatki bieżące (w tym na programy finansowane z udziałem o kwotę

117.000,00
117.000,00
117.000,00

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 104.933 zł)

dział
630 Turystyka
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
dział
750 Administracja publiczna
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

16.800,00
16.800,00
16.800,00
20.720,00
20.720,00
20.720,00

o kwotę

107.437,00

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

100.000,00
100.000,00
7.437,00
7.437,00
245.861,00
245.861,00
245.861,00

o kwotę
o kwotę
o kwotę

28.516,00
28.516,00
28.516,00

o kwotę
o kwotę
o kwotę

753.474,00
125.000,00
125.000,00

o kwotę

487.024,00

o kwotę

271.024,00

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

100.000,00
116.000,00
200.000,00
200.000,00
36.000,00
6.000,00
6.000,00

o kwotę
o kwotę

30.000,00
30.000,00

związane z realizacją ich statutowych zadań)

dział

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
rozdz. 75416 Straż Miejska
754

- wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)

dział
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań)
dział
851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań)

dział
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań)

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań)
- wydatki bieżące (dotacje)
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
dział
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań)

rozdz. 92195 Pozostała działalność
- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych - wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań)

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2013r. w globalnej kwocie 2.187.986,00 zł
z tego:
dział
600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
dział
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80104 Przedszkola
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
dział
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

o kwotę
o kwotę

521.986,00
521.986,00

o kwotę
616.000,00
o kwotę
616.000,00
o kwotę
o kwotę 1.050.000,00
o kwotę 1.050.000,00
o kwotę 1.050.000,00

3. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2013 r. w globalnej kwocie 466.581,00zł
z tego:
dział
750 Administracja publiczna
o kwotę
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę
dochody bieżące (darowizny na utrzymanie Gminnych Wieści”) o kwotę
dział
801 Oświata i wychowanie
o kwotę
rozdz. 80195 Pozostała działalność
o kwotę
- dochody bieżące (środki z Funduszu Pracy na
o kwotę

720,00
720,00
720,00
245.861,00
245.861,00
245.861,00

dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników)

dział
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
- dochody bieżące (dochody za składowanie śmieci)
rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- dochody majątkowe (środki z budżetu państwa na realizację

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

220.000,00
20.000,00
20.000,00
200.000,00
200.000,00

zadania „Odbudowa rowów B-1, D-2, Nr 3, D-3, Nr 4 o łącznej
długości 5.000 m” w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych”)

4. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2013r. w globalnej kwocie 829.986,00 zł
z tego:
dział
600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
- dochody majątkowe (dofinansowanie z NPPDL do

o kwotę
o kwotę

521.986,00
521.986,00

o kwotę
o kwotę

308.000,00
308.000,00

„Przebudowy ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie”)

dział
801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80104 Przedszkola
- dochody majątkowe (dofinansowanie z WFOŚiGW do
„Termomodernizacji Przedszkola w Bieńkowicach”)

5. Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2013 r. z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat
ubiegłych o kwotę 992.777,00 zł, tj. do wysokości 1.992.777,00 zł.
6. Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2013 r. z tytułu planowanych do zaciągnięcia
pożyczek o kwotę 308.000,00 zł, tj. do wysokości 230.000,00 zł oraz z tytułu planowanych do
zaciągnięcia kredytów o kwotę 1.050.000 zł, tj. do wysokości 550.000 zł.
7. Zwiększyć plan rozchodów budżetu gminy na 2013 r. z tytułu planowanych do udzielenia
pożyczek (§ 991) o kwotę 75.000,00 zł, tj. do wysokości 75.000,00 zł.
8. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2013 rok przedstawia się następująco:
 plan dochodów w kwocie – 32.825.218,00 zł
 plan wydatków w kwocie – 35.110.503,00 zł

§2
Zmienia się Uchwałę Nr 0007.XXIII.75.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w
następujący sposób:
1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości

2.285.285,00

są przychody budżetu gminy w wysokości
w tym:
a) nadwyżka z lat ubiegłych
b) pożyczka
c) kredyty na pokrycie deficytu budżetowego

2.285.285,00
1.505.285,00
230.000,00
550.000,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 2.772.777,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości
487.492,00 zł.”
2. § 7 otrzymuje brzmienie:
1) Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów:
 do wysokości 500.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku
budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
 do wysokości 780.000 zł z tytułu pożyczek i kredytów
2) Ustala się limit z tytułu udzielania pożyczek 75.000 zł
3. W § 8 dopisuje się literę „e”
e) udzielania z budżetu gminy pożyczek do kwoty 75.000 zł.
§3
1. Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXIII.75.2012 z
dnia 27 grudnia 2012 r. „Zestawienie wydatków majątkowych w 2013 roku”, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXIII.75.2012 z dnia
27 grudnia 2012 r. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej w 2013 roku ”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXIII.75.2012
z dnia 27 grudnia 2012 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
zmian dokonanych w budżecie gminy na 2013 rok
Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie poprzez zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków,
których pokrycie stanowią m.in. środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, związane z:
 zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Remont budynku LKS Owsiszcze w ramach poprawy
jakości przestrzeni publicznej wsi” (117.000 zł),
 zmniejszeniem planowanych do otrzymania środków z NPPDL (521.986 zł) na zadanie „Przebudowa
ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie) oraz wydatków na realizację zadania (551.986 zł),
 uzupełnieniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej
w Krzyżanowicach” (30.000 zł) II etap,
 zabezpieczono dodatkowe środki na konkursy dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów
publicznych (16.800 zł rozdział 63003)
oraz zwiększono rozchody (75.000 zł) z tytułu udzielania
pożyczek,
 uzupełniono środki na promocję gminy (20.000 zł) oraz wprowadzono darowizny na utrzymanie
Gminnych Wieści (680 zł za 2013 rok + 40 zł z rozliczenia 2012 roku),
 uzupełniono wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej (7.437 zł),
 zmniejszono planowaną do otrzymania z WFOŚiGW dotację (308.000 zł) i wydatki (616.000 zł) oraz
planowaną do zaciągnięcia pożyczkę (308.000 zł) na realizację zadania „Termomodernizacja
Przedszkola w Bieńkowicach”,
 przyznaniem środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników (245.861 zł),
 rozliczeniem „środków alkoholowych z roku 2012” na zwiększenie wydatków związanych
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 24.516 zł (21.887 zł niewykorzystane wydatki w 2012 roku
+ ponadplanowe dochody 2.629 zł w 2012 roku),
 zabezpieczono wkład własny (4.000 zł) na realizację projektu dla świetlicy w Roszkowie w związku
z przystąpieniem do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego „Wzmocnienie
rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”
 uzupełniono środki na awaryjne remonty w świetlicach (6.000 zł), oraz organizację dożynek gminnych
(30.000 zł),
 uzupełnieniem środków na zapłatę opłaty środowiskowej (80.000 zł) oraz funkcjonowaniem składowiska
odpadów komunalnych (45.000 zł) oraz planowanym wzrostem dochodów z tytułu składowania śmieci
(20.000 zł)
 wyłączeniem z nadwyżki budżetowej środków z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska
(rozliczenie za 2012 rok - 587.024 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ochrony
środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 90019 wydatki bieżące 371.024 zł w tym m.in. na udzielenie
dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej (100.000 zł), oraz wydatki majątkowe 116.000 (uzupełniono środki na
umocnienie skarp stawu Trzeciok (75.000 zł), umocnienie skarp potoku w Roszkowie (36.000 zł), operat
wodno prawny w Roszkowie (świetlica) (5.000 zł)) oraz uzupełniono środki na dofinansowanie do
zakupu samochodu dla OSP Krzyżanowice (rozdział 75412 - 100.000 zł)
 wprowadzono środki na „Odbudowę rowów w Bieńkowicach B-1, D-2, Nr 3, D-3, Nr 4” w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych (200.000 zł),
 zmniejszono planowane wydatki na przekazanie wkładu do PWK „Górna Odra” Sp. z o.o. (1.050.000 zł)
oraz planowany kredyt na realizację przedsięwzięcia (1.050.000 zł).
Ponadto zaktualizowano „Zestawienie wydatków majątkowych w 2013 roku” (dostosowano do zmian
w uchwale a także zabezpieczono środki na udzielenie dotacji dla OSP Tworków na zakup hydraulicznego
sprzętu dla ratownictwa drogowego (25.000 zł) oraz zmniejszono środki na realizację zadania „wykonanie
przybudówki magazynowej na sprzęt strażacki OSP Tworków” (25.000 zł)), „Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2013”, „Zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych” zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr1
do URG NR 0007.XXVII.30.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2013 roku
Dział

Nazwa działu - zadania

Wydatki w zł

z tego:
w tym
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

010 Rolnictwo i łowiectwo
01095 Pozostała działalność
Zagospodarowanie centrum wsi Tworków
Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym w
Zabełkowie

600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania
"Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP 3516S
i 3529S w Tworkowie"

60016 Drogi publiczne gminne
Dokumentacja projektowo -kosztorysowa na "Przebudowę
nawierzchni ul. Moniuszki w Krzyżanowicach"
Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach +
dokończenie dokumentacji
Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie (I etap)
Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie (wkład własny)
przebudowa skweru w centrum wsi ul. Leśnej i Głównej
w Nowej Wiosce
Dokumentacja na "Odbudowę mostu drogowego ul. Powstańców Sl.
w Zabełkowie"
Dokumentacja na "Odbudowę mostu drogowego ul. Odrzańska w
Zabełkowie"
Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach

60017 Drogi wewnętrzne
Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dolna w Zabełkowie
Modernizacja nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec

630 Turystyka
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka
Krzyżanowice-Tworków"
dotacje na konkursy dla podmiotów niezliczonych do sektora
finansów publicznych
projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek
Olza i Odra" (wkład własny)

700 Gospodarka mieszkaniowa
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
płot w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30 od strony Pani Madeja

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz
ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)

750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)
oprogramowanie "odpady komunalne" (moduł ewidencje, deklaracje,
księgowość)
przystosowanie samochodu specjalistycznego

75095 Pozostała działalność
projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo
- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Raciborzu

113 721
113 721

113 721
113 721

105 821
105 821

106 821

106 821

105 821

6 900

6 900

3 831 237
68 158

3 831 237
68 158

68 158
3 233 079

68 158
3 233 079

25 000

25 000

780 000

780 000

250 000
2 057 399

250 000
2 057 399

31 000

31 000

9 840

9 840

9 840
70 000

9 840
70 000

530 000

530 000

480 000

480 000

50 000

50 000

102 225
102 225

102 225
102 225

18 500

18 500

16 800

16 800

66 925

66 925

95 000
15 000

95 000
15 000

15 000

15 000
80 000

80 000
80 000

80 000

564 847

564 847

38 000

38 000

30 000

30 000

zakup i objęcie akcji

i udziałów oraz
programy
finansowane z wniesienie wkładów
do spółek prawa
pomocy
zagranicznej
handlowego

66 925
66 925

66 925

526 847

8 000

8 000

526 847

526 847

526 847

526 847

526 847

526 847

393 000

393 000

18 000

18 000

18 000

18 000

75411 Ochotnicze straże pożarne
dofinansowanie do zakupu nowego, średniego samochodu
strażackiego dla OSP Krzyżanowice
dotacja dla OSP Tworkow na zakup hydraulicznego sprzętu dla
ratownictwa drogowego

801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim"
boisko przy ZSO Chałupki

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9000
5
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
dotacje na realizację "Programu ograniczania niskiej emisji" (ze
środków WFOSiGW)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
dokumentacja na budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ul.
Zagumnie w Zabełkowie (zakończenie zadania z 2012 roku)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
90019 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcze (budowa zbiornika
Z-3, remont stawów i opracowanie koncepcji ul. Opawska i Nowa w
Owsiszczach)
dotacje na realizację "Programu ograniczania niskiej emisji" (ze
środków własnych)
umocnienie skarp potoku w Roszkowie
operat wodno prawny w Roszkowie (świetlica)
modernizacja skarp stawu Trzeciok w Tworkowie (kontynuacja)

375 000

375 000

350 000

350 000

25 000

25 000

455 700
455 700

455 700
455 700

455 700
455 700
455 700

455 700

455 700

1 402 100
230 000

1 402 100
230 000

230 000

230 000

2 100

2 100

2 100

2 100

948 000

948 000

642 000

642 000

150 000
36 000
5 000

150 000
36 000
5 000

0

115 000

115 000

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Odbudowa rowów B1, D-2, Nr 3, D-3 , Nr 4 w Bieńkowicach w
ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
90095 Pozostała działalność
utwardzenie placu pod wiatą w Owsiszczach

200 000

200 000

200 000
22 000

200 000
22 000

22 000

22 000

926 Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność

77 200

77 200

69 200

77 200

77 200

69 200

90078

projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej
w ramach POWT 2007-2013"

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

77 200

77 200

69 200

7 035 030

7 035 030

1 224 493

0

Załącznik nr 2
do uchwały nr 0007.XXVII.30.2013
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2013

dochody
wydatki
kwota deficytu budżetowego

32 825 218
35 110 503
-2 285 285

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów
w złotych

Wyszczególnienie
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym (w tym
780.000 zł na pokrycie deficytu)
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 1.505.285
zł na pokrycie deficytu)

§

Przychody

952

780 000

957

1 992 777

§

Rozchody

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

992

412 492

Udzielone pożyczki i kredyty

991

75 000

OGÓŁEM

dochody
przychody
RAZEM

X

32 825 218
2 772 777
35 597 995

2 772 777

wydatki
rozchody

487 492

X

35 110 503
487 492
35 597 995

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 0007.XXVII.30.2013
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Jednostki sektora
finansów publicznych
600

Treść

podmiotowej

Kwota dotacji w zł
przedmiotowej celowej

Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki

Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe

68 158

Powiat Raciborski (dotacja do przebudowy chodnika
przy drodze powiatowej DP 3516S i 3529S w Tworkowie)*

754

68 158

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75404 Komendy wojewódzkie Policji

84 726

(dofinansowanie do remontu budynku Komisariatu Policji
w Krzyżanowicach)

3 000

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
(dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP w
Raciborzu)*

18 000

75416 Straż Miejska
Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)
Pomoc Społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi
85228 opiekuńcze
środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy
społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach
Jednostki nie należące
do sektora finansów
Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki
publicznych

63 726
27 385

852

630
63003

754

16 800

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
środki na otwarty konkurs dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych*
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

16 800

dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP
Krzyżanowice*
dofinansowanie do zakupu hydraulicznego sprzętu dla
ratownictwa drogowego dla OSP Tworków*

Pomoc Społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi
85228 opiekuńcze
środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy
społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

900
90005

27 385
0

Turystyka

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

852

276 389
276 389
276 389

375 000
375 000
350 000
25 000
114 000
114 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
dotacje realizację Gminnego Programu
Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z

640 000
230 000

WFOŚiGW)*

230 000

921

926

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dotacje do utylizacji azbestu
dotacje na realizację Gminnego Programu
Ograniczania Niskiej Emisji*
dotacje dla GSW
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
środki na otwarty konkurs w dziedzinie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy
SUMA:

* zakwalifikowano do wydatków majątkowych

410 000
60 000
150 000
200 000
10 000

10 000
230 000

276 389

230 000
1 566 069

