
Projekt

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:

Tabela Nr 1

Lp. Dział Nazwa - Treść Kwota

1. 020 Leśnictwo 500,00

Gospodarka leśna 500,00

w tym dochody bieżące: 500,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze (§ 0750)

500,00

2. 600 Transport i łączność 511 541,00

Lokalny transport zbiorowy                                                      511 541,00    

w tym dochody bieżące: 511 541,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych (§2170)

511 541,00

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 561 563,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 541 868,00

w tym dochody bieżące: 81 493,00

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 

służebności (§ 0470)
96,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości (§ 0550)
13 320,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze (§ 0750)

43 027,00

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 50,00

§  1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 60.067.426,00 zł

    w tym:

   a) dochody bieżące w kwocie  55.034.333,00 zł

   b) dochody majątkowe w łącznej kwocie 5.033.093,00 zł

Plan dochodów określa Tabela Nr 1

              Działając na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 

258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 

305 z póz. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c oraz d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.poz. 1372)

Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz

na rok 2022

Nr …………..

Rady Gminy Wieprz

z dnia ………………..
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Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 25 000,00

dochody majątkowe: 460 375,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności (§ 0760)
375,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 

0770)

460 000,00

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 19 695,00

w tym dochody bieżące: 19 695,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze (§ 0750)

19 695,00

4. 710 Działalność usługowa 28 000,00

Cmentarze 28 000,00

w tym dochody bieżące: 28 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw (§ 0490)

14 000,00

Wpływy z usług (§ 0830) 14 000,00

5. 750 Administracja publiczna 99 567,00

Urzędy wojewódzkie 77 512,00

w tym dochody bieżące: 77 512,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami (§ 2010)

77 507,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % od 

wpływów (§ 2360)

5,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 055,00

w tym dochody bieżące: 22 055,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)
1 995,00

Wpływy z usług (§ 0830) 50,00

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 10,00

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 20 000,00

6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 500,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa
2 500,00

w tym dochody bieżące: 2 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami (§ 2010)

2 500,00

7. 752 Obrona narodowa 460,00

Pozostałe wydatki obronne 460,00

w tym dochody bieżące: 460,00
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami (§ 2010)

460,00

8. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
13 777 840,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 010,00

w tym dochody bieżące: 5 010,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 

0350)

5 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat (§ 0910)
10,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych

1 902 432,00

w tym dochody bieżące: 1 902 432,00

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) 1 615 868,00

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) 58 470,00

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) 11 046,00

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 

0340)
176 738,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 

0500)
40 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat (§ 0910)
310,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

od spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 

osób fizycznych

2 555 682,00

w tym dochody bieżące: 2 555 682,00

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) 1 081 887,00

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) 872 506,00

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) 17 267,00

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 

0340)
140 922,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) 90 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 

0500)
350 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat (§ 0910)
3 100,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
304 263,00

w tym dochody bieżące: 304 263,00

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 30 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych (§ 0480)
193 763,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw (§ 0490)

80 000,00

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 500,00

Wpływy z różnych rozliczeń 20 000,00
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w tym dochody bieżące: 20 000,00

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż 

napojów akloholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)
20 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa
8 990 453,00

w tym dochody bieżące: 8 990 453,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

(§ 0010)
8 903 137,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 

0020)
87 316,00

9. 758 Różne rozliczenia 25 618 953,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego
13 424 081,00

w tym dochody bieżące: 13 424 081,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) 13 424 081,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 701 372,00

w tym dochody bieżące: 7 701 372,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) 7 701 372,00

Różne rozliczenia finansowe 4 493 500,00

w tym dochody majątkowe: 4 493 500,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)

4 493 500,00

10. 801 Oświata i wychowanie 1 907 447,00

Szkoły podstawowe 7 652,00

w tym dochody bieżące: 7 652,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze (§ 0750)

3 072,00

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 4 580,00

Przedszkola 689 485,00

w tym dochody bieżące: 689 485,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego(§ 0660) 
158 608,00

Wpływy z usług (§ 0830) 8 295,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)
522 582,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 1 210 310,00

w tym dochody bieżące: 1 210 310,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 

jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego (§ 0670) 
594 395,00

Wpływy z usług (§ 0830) 615 915,00

11. 852 Pomoc społeczna 1 366 822,00

Ośrodki wsparcia 614 010,00

w tym dochody bieżące: 614 010,00
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami (§2010)

614 010,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,  

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej

12 039,00

w tym dochody bieżące: 12 039,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)
12 039,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38 815,00

w tym dochody bieżące: 38 815,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)
38 815,00

Zasiłki stałe 127 563,00

w tym dochody bieżące: 127 563,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)
127 563,00

Ośrodki pomocy społecznej 111 709,00

w tym dochody bieżące: 111 709,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)
111 709,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000,00

w tym dochody bieżące: 3 000,00

Wpływy z usług (§ 0830) 3 000,00

Pomoc w zakresie dożywiania 38 503,00

w tym dochody bieżące: 38 503,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)
38 503,00

Pozostała działalność 421 183,00

w tym dochody bieżące: 421 183,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o 

których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego (§2057)

388 457,48

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o 

których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego (§2059)

32 725,52

12. 855 Rodzina 11 611 284,00

Świadczenie wychowawcze 6 633 325,00
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w tym dochody bieżące: 6 633 325,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)

6 613 325,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności  

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty 

dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 

186 pkt 2 ustawy (§ 2910)

20 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 810 010,00

w tym dochody bieżące: 4 810 010,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami (§ 2010)

4 793 510,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)
5 000,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty 

dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 

186 pkt 2 ustawy (§ 2910)

11 500,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

12 249,00

w tym dochody bieżące: 12 249,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami (§ 2010)

12 249,00

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 155 700,00

w tym dochody bieżące: 155 700,00

Wpływy z usług (§ 0830) 155 700,00

13. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 501 731,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 938 697,00

w tym dochody bieżące: 938 697,00

Wpływy z usług (§ 0830) 938 697,00

Gospodarka odpadami komunalnymi 3 553 034,00

w tym dochody bieżące: 3 553 034,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw (§ 0490)

3 548 834,00
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Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień  (§ 0640)
1 500,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat (§ 0910)
1 500,00

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)                                                          1 200,00    

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
10 000,00

w tym dochody bieżące: 10 000,00

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 10 000,00

14. 926 Kultura fizyczna i sport                                                        79 218,00    

Pozostała działalność                                                        79 218,00    

w tym dochody majątkowe:                                                       79 218,00    

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)

                                                       79 218,00    

Ogółem plan dochodów 60 067 426,00

 - dochody bieżące 55 034 333,00                                               

 - dochody majątkowe 5 033 093,00                                                 

R A Z E M : 60 067 426,00                                               

-                                                                             

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 61.467.474,00 zł

 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 53.672.474,00 zł, w tym:

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 37.555.485,95 zł, z czego:

        a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 24.563.655,00 zł

        b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota 12.991.830,95 zł,

    2) wydatki na dotacje na zadania bieżące kwota 2.592.342,00 zł

    3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 12.436.155,00 zł

Plan wydatków budżetu określa Tabela Nr 2, plan wydatków majątkowych określa Tabela Nr 3.

§  2

    5) wydatki na obsługę długu publicznego kwota 150.000,00 zł

    4) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                        

kwota 938.491,05 zł

 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.795.000,00 zł, w tym wydatki na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 7.795.000,00 zł 
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1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 64.594.936,00 zł

 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60.080.718,00 zł, w tym:

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 35.138.668,92 zł, z czego:

        a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 23.343.215,10 zł

        b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota 11.795.453,82 zł,

    2) wydatki na dotacje na zadania bieżące kwota 2.484.646,00 zł

    3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 21.094.469,00 zł

Plan wydatków budżetu określa Tabela Nr 2, plan wydatków majątkowych określa Tabela Nr 3.

    5) wydatki na obsługę długu publicznego kwota 280.000,00 zł

    4) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                        

kwota 1.082.934,08 zł

§  2

 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.514.218,00 zł, w tym 

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 4.514.218,00 zł 

  w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 

219.218,00 zł
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Tabela Nr 2

w tym:

wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane        

z realizacją 

ich 

statutowych 

zadań 

na progr. 

finansow.    

z udz.śr.,    

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 733,00 169 733,00 169 733,00 0,00 169 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00

01030 Izby rolnicze 19 733,00 19 733,00 19 733,00 0,00 19 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01043 Infrastruktura wodociągowa 

wsi

65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00

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

2. 020 Leśnictwo 15 171,00 15 171,00 15 171,00 1 171,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02001 Gospodarka leśna 15 171,00 15 171,00 15 171,00 1 171,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 400 Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę

140 060,00 140 060,00 0,00 0,00 0,00 140 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 140 060,00 140 060,00 0,00 0,00 0,00 140 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 600 Transport i łączność 2 831 795,51 1 281 795,51 1 281 795,51 0,00 1 281 795,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550 000,00 1 550 000,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 571 703,00 571 703,00 571 703,00 0,00 571 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 960 092,51 710 092,51 710 092,51 710 092,51 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00

60095 Pozostała działalność 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00

5. 700 Gospodarka 

mieszkaniowa

452 167,00 372 167,00 372 167,00 0,00 372 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami

364 967,00 284 967,00 284 967,00 284 967,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00

70007 Gospodarowanie 

mieszkaniowym zasobem 

gminy

87 200,00 87 200,00 87 200,00 87 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 710 Działalność usługowa 77 523,00 77 523,00 77 523,00 37 707,00 39 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania 

przestrzennego

15 000,00 15 000,00 15 000,00 12 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 62 523,00 62 523,00 62 523,00 25 707,00 36 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 750 Administracja publiczna 4 082 370,10 4 082 370,10 3 829 438,10 3 149 744,00 679 694,10 0,00 252 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 77 507,00 77 507,00 77 507,00 77 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022
Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu)
193 214,00 193 214,00 11 850,00 11 850,00 0,00 181 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

progr. 

fiansow.     z 

udz. środk.,       

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

obsługa 

długu jst

inwestycje i 

zakupy 
inwestycyjne

Lp. Dział Rozdz. Plan z tego:

wydatki 

bieżące

z tego; wydatki 

majątkowe

z tego:

wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym:
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w tym:

wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane        

z realizacją 

ich 

statutowych 

zadań 

na progr. 

finansow.    

z udz.śr.,    

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

progr. 

fiansow.     z 

udz. środk.,       

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

obsługa 

długu jst

inwestycje i 

zakupy 
inwestycyjne

Lp. Dział Rozdz. Plan z tego:

wydatki 

bieżące

z tego; wydatki 

majątkowe

z tego:

wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym:

75023
Urzędy gmin (miast i miast 

na prawach powiatu)
3 670 073,00 3 670 073,00 3 654 905,00 3 072 237,00 582 668,00 0,00 15 168,00 0,00 0,00

75075
Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego
44 500,00 44 500,00 44 500,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 97 076,10 97 076,10 40 676,10 40 676,10 0,00 56 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa

2 500,00 2 500,00 2 500,00 1 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa

2 500,00 2 500,00 2 500,00 1 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 752 Obrona narodowa 460,00 460,00 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 460,00 460,00 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. 754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona 

przeciwpożarowa

265 010,00 265 010,00 260 010,00 29 510,00 230 500,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 258 010,00 258 010,00 253 010,00 29 510,00 223 500,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. 757 Obsługa długu 

publicznego

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

75702

Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i 

pożyczek oraz innych 

zobowiązań jednostek 

samorządu terytorialnego 

zaliczanych do tytułu 

dłużnego - kredyty i 

pożyczki

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

12. 758 Różne rozliczenia 697 600,00 697 600,00 697 600,00 0,00 697 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 697 600,00 697 600,00 697 600,00 0,00 697 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

1. Rezerwa ogólna 200 000,00 200 000,00
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w tym:

wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane        

z realizacją 

ich 

statutowych 

zadań 

na progr. 

finansow.    

z udz.śr.,    

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

progr. 

fiansow.     z 

udz. środk.,       

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

obsługa 

długu jst

inwestycje i 

zakupy 
inwestycyjne

Lp. Dział Rozdz. Plan z tego:

wydatki 

bieżące

z tego; wydatki 

majątkowe

z tego:

wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym:

2. Rezerwa celowa 497 600,00 497 600,00

a) prace interwencyjne i 

roboty publiczne,prace 

społecznie  użyteczne 

20 000,00 20 000,00

b) awarie w szkołach 30 000,00 30 000,00

c) odprawy emerytalne, 

zagospodarowanie, urlopy 

na poratowanie zdrowia 

oraz inne nieprzewidziane 

wydatki związane z 

wynagr.w oświacie w tym 

PPK

222 000,00 222 000,00

d) wkład własny w ramach 

realizacji umów

80 000,00 80 000,00

e) zarządzanie kryzysowe 145 600,00 145 600,00 0,00

13. 801 Oświata i wychowanie 21 663 467,00 21 633 467,00 20 679 450,00 17 232 947,00 3 446 503,00 290 000,00 664 017,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 12 384 576,00 12 384 576,00 11 979 493,00 10 772 271,00 1 207 222,00 0,00 405 083,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 3 539 863,00 3 509 863,00 3 092 625,00 2 504 866,00 587 759,00 290 000,00 127 238,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00

80107 Świetlice szkolne 557 643,00 557 643,00 533 668,00 495 201,00 38 467,00 0,00 23 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do 

szkół

439 099,00 439 099,00 439 099,00 343 346,00 95 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80144 Inne formy kształcenia 

osobno niewymienione

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

80146 Dokształcanie i 

doskonalenie nauczycieli

49 663,00 49 663,00 49 663,00 49 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i 

przedszkolne

2 512 271,00 2 512 271,00 2 506 871,00 1 145 733,00 1 361 138,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego

321 374,00 321 374,00 309 087,00 286 680,00 22 407,00 0,00 12 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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w tym:

wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane        

z realizacją 

ich 

statutowych 

zadań 

na progr. 

finansow.    

z udz.śr.,    

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

progr. 

fiansow.     z 

udz. środk.,       

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

obsługa 

długu jst

inwestycje i 

zakupy 
inwestycyjne

Lp. Dział Rozdz. Plan z tego:

wydatki 

bieżące

z tego; wydatki 

majątkowe

z tego:

wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym:

80150 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

podstawowych

1 852 178,00 1 852 178,00 1 762 144,00 1 683 050,00 79 094,00 0,00 90 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. 851 Ochrona zdrowia 214 481,00 214 481,00 115 199,00 94 234,00 20 965,00 99 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi

202 199,00 202 199,00 112 199,00 94 234,00 17 965,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85158 Izby wytrzeźwień 9 282,00 9 282,00 0,00 9 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. 852 Pomoc społeczna 3 176 261,05 3 176 261,05 2 119 717,00 1 678 679,00 441 038,00 30 000,00 383 492,00 643 052,05 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 614 010,00 614 010,00 614 010,00 500 297,00 113 713,00 0,00 0,00

85213 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji 

społecznej

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

85214 Zasiłki okresowe, celowe i 

pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe

201 000,00 201 000,00 1 000,00 1 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 127 563,00 127 563,00 0,00 0,00 0,00 127 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 310 507,00 1 310 507,00 1 309 707,00 1 177 382,00 132 325,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie 

dożywiania 

48 129,00 48 129,00 0,00 0,00 48 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85232 Centra integracji społecznej 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 659 052,05 659 052,05 10 000,00 10 000,00 0,00 6 000,00 643 052,05 0,00 0,00
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w tym:

wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane        

z realizacją 

ich 

statutowych 

zadań 

na progr. 

finansow.    

z udz.śr.,    

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

progr. 

fiansow.     z 

udz. środk.,       

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

obsługa 

długu jst

inwestycje i 

zakupy 
inwestycyjne

Lp. Dział Rozdz. Plan z tego:

wydatki 

bieżące

z tego; wydatki 

majątkowe

z tego:

wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym:

16. 853 Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej

240 791,00 240 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność 240 791,00 240 791,00 0,00 0,00 0,00 240 791,00 0,00 0,00

17. 854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza

51 731,00 51 731,00 14 301,00 13 410,00 891,00 0,00 37 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85404 Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka

14 731,00 14 731,00 14 301,00 13 410,00 891,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85416 Pomoc materialna dla 

uczniów o charakterze 

motywacyjnym

37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. 855 Rodzina 12 739 511,00 12 739 511,00 1 672 917,00 1 348 439,00 324 478,00 0,00 11 066 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6 635 825,00 6 635 825,00 80 724,00 55 123,00 25 601,00 6 555 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502 Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

4 816 510,00 4 816 510,00 307 267,00 281 808,00 25 459,00 4 509 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 53 544,00 53 544,00 53 544,00 50 296,00 3 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85513 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz 

za osoby pobierające zasiłki 

dla opiekunów

12 249,00 12 249,00 12 249,00 12 249,00

85516 System opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3

1 181 383,00 1 181 383,00 1 179 133,00 961 212,00 217 921,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. 900 Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska

12 224 194,34 6 164 194,34 6 099 656,34 951 020,00 5 148 636,34 0,00 9 890,00 54 648,00 0,00 6 060 000,00 6 060 000,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód

7 419 462,00 1 839 462,00 1 829 572,00 831 867,00 997 705,00 9 890,00 0,00 0,00 5 580 000,00 5 580 000,00
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w tym:

wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane

wydatki 

związane        

z realizacją 

ich 

statutowych 

zadań 

na progr. 

finansow.    

z udz.śr.,    

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych

wydatki na 

progr. 

fiansow.     z 

udz. środk.,       

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

obsługa 

długu jst

inwestycje i 

zakupy 
inwestycyjne

Lp. Dział Rozdz. Plan z tego:

wydatki 

bieżące

z tego; wydatki 

majątkowe

z tego:

wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym:

90002 Gospodarka odpadami 

komunalnymi

3 548 834,00 3 548 834,00 3 548 834,00 95 153,00 3 453 681,00 0,00              -      0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 61 750,34 61 750,34 61 750,34 24 000,00 37 750,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90005 Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu

104 648,00 54 648,00 0,00 0,00 0,00 54 648,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00

90013 Schroniska dla zwierząt 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów         

i dróg

991 000,00 561 000,00 561 000,00 0,00 561 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 430 000,00

90026 Pozostałe działania 

związane z gospodarką 

odpadami

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

90095 Pozostała działalność 53 500,00 53 500,00 53 500,00 0,00 53 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. 921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego

1 845 000,00 1 845 000,00 0,00 0,00 0,00 1 845 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 265 000,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka 

nad zabytkami

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

92195 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

21. 926 Kultura fizyczna 362 648,00 352 648,00 147 848,00 25 294,00 122 554,00 188 000,00 16 800,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 29 554,00 29 554,00 29 554,00 29 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury 

fizycznej

243 094,00 243 094,00 38 294,00 25 294,00 13 000,00 188 000,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92695 Pozostała działalność 90 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 10 000,00 10 000,00

Ogółem plan wydatków 61 467 474,00 53 672 474,00 37 555 485,95 24 563 655,00 12 991 830,95 2 592 342,00 12 436 155,00 938 491,05 150 000,00 7 795 000,00 7 795 000,00 0,00
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Tabela Nr 3

Lp. Dział Rozdz. Nazwa - Treść Kwota

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 65 000,00 

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 65 000,00 

w tym:

Budowa zbiornika wody w 

Gierałtowicach
65 000,00

2. 600 Transport i łączność 1 550 000,00 

60016 Drogi publiczne gminne 1 250 000,00 

w tym:

Przebudowa drogi gminnej Nr 

G000001 w miejscowości Wieprz
1 200 000,00

Przebudowa drogi gminnej 470613K 

w km od 1+206 do 1+651,15 - ul. 

Kasztanowa w miejscowości 

Frydrychowice (Gmina Wieprz)

50 000,00

60095 Pozostała działalność 300 000,00

w tym:

Budowa parkingu w miejscowości 

Gierałtowice
150 000,00

Budowa parkingu w miejscowości 

Nidek
150 000,00

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 80 000,00

70005
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami
80 000,00 

w tym:

Modernizacja budynków przy ul. 

Pogodna w Wieprzu (garaże)
80 000,00

4. 801 Oświata i wychowanie 30 000,00

80104 Przedszkola 30 000,00 

w tym:

Modernizacja przedszkola Nidek 30 000,00

5. 900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
6 060 000,00

90001
Gospodarka ściekowa i ochrona 

wód
5 580 000,00 

w tym:

Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej ul. Lawendowa 
200 000,00

Rozbodowa sieci kanalizacji 

sanitarnej ul. Górska/ul. Wrzosowa 
200 000,00
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Lp. Dział Rozdz. Nazwa - Treść Kwota

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na 

terenie sołectwa Wieprz, montaż 

publicznych oczyszczalni ścieków, 

zakup ciągnika z wozem 

asenizacyjnym

4 730 000,00

Zakup maszyny budowlanej dla 

GZGŚ
200 000,00

Przydomowe oczyszczalnie - dotacja 

zgodnie z regulaminem
250 000,00

90005
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu
50 000,00 

w tym:

Ograniczenie Niskiej Emisji - dotacja 

zgodnie z regulaminem na wymianę 

kotłów CO 

50 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 430 000,00 

w tym:

Budowa oświetlena ulicznego w 

Gminie Wieprz
430 000,00 

6. 926 Kultura fizyczna 10 000,00

92695 Pozostała działalność 10 000,00 

Budowa siłowni na wolnym 

powietrzu (Frydrychowice)
10 000,00

RAZEM WYDATKI 

MAJĄTKOWE
7 795 000,00
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Tabela Nr 4

Lp. Nazwa - treść Kwota

1. DOCHODY OGÓŁEM 60 067 426,00 

2. WYDATKI OGÓŁEM 61 467 474,00 

3. Wynik -1 400 048,00 

4. Przychody budżetu 3 199 500,00 

w tym:

§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej                                   

52 000,00

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

ustawy                                    
3 147 500,00

5. Razem rozchody                                                                                  1 799 452,00 

w tym:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 799 452,00 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 497.600,00 zł;

z czego:

2) awarie w szkołach w kwocie 30.000,00 zł

3) prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne w kwocie 20.000,00 zł

4) wkład własny w ramach realizacji umów w kwocie 80.000,00 zł

5) zadania w dziedzinie zarządzania kryzysowego w kwocie 145.600,00 zł.

§  4

1) na cele oświatowe z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, zagospodarowanie, urlopy na 

poratowanie zdrowia nauczycieli oraz inne nieprzewidziane wydatki na wynagrodzenia w 

oświacie, w tym PPK w kwocie 222.000,00 zł 

§  3

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.199.500,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

1.799.452,00 zł.

Plan dochodów, wydatków oraz wynik jak również plan przychodów i rozchodów przedstawia Tabela Nr 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 1.400.048,00 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  wolnych środków.
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Dochody i wydatki budżetu obejmują:

Tabela Nr 5

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki

1 Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem

756 193 763

1.1 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu

75618 193 763

1.1.1 dochody bieżące: Wpływy z opłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu

193 763

2 Ochrona zdrowia 851 193 763       

2.1 Zwalczanie narkomanii 85153             3 000    

2.1.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii

3 000           

2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 190 763       

2.2.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowaczych i 

socjoterapeutycznych

70 763         

2.2.2 Przeciwdziałanie patologiom społecznym - 

udzielanie rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie

30 000         

2.2.3 Wspomaganie działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych

90 000         

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

budżetu na realizacię zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii które zostały określone                            

w Tabeli Nr 5

§  5
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Dochody i wydatki budżetu obejmują:

Tabela Nr 6

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki

1

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem

756 20 000,00

1.1 Wpływy z różnych rozliczeń 75619 20 000,00

1.1.1 dochody bieżące:  Wpływy z części opłaty za 

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

w obrocie hurtowym

20 000,00

2 Ochrona zdrowia 851 20 000,00

2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 20 000,00

2.1.1 Przeciwdziałanie patologiom społecznym - 

udzielanie rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie

10 718,00

2.1.2 Izba wytrzeźwień 9 282,00

§  6

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

zostały określone w Tabeli Nr 6
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Tabela Nr 7

Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki

750 Administracja publiczna 77 507,00 77 507,00

75011 Urzędy wojewódzkie 77 507,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

77 507,00

75011 Urzędy wojewódzkie 77 507,00

w tym:

a) wydatki bieżące: 77 507,00

w tym:

(1) wydatki jednostek budżetowych 77 507,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 507,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa prawa oraz sądownictwa
2 500,00 2 500,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa
2 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

2 500,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa
2 500,00

w tym:

a) wydatki bieżące: 2 500,00

w tym:

(1) wydatki jednostek budżetowych 2 500,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00

752 Obrona narodowa 460,00 460,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 460,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

460,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 460,00

w tym:

a) wydatki bieżące: 460,00

w tym:

(1) wydatki jednostek budżetowych 460,00

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

ustawami które zostały określone w Tabeli Nr 7.

§ 7
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Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 460,00

852 Pomoc społeczna 614 010,00 614 010,00

85203 Ośrodki wsparcia 614 010,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

614 010,00

85203 Ośrodki wsparcia 614 010,00

w tym:

a) wydatki bieżące: 614 010,00

w tym:

(1) wydatki jednostek budżetowych 614 010,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 297,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113 713,00

855 Rodzina 11 419 084,00 11 419 084,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6 613 325,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane 

z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

6 613 325,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6 613 325,00

w tym:

a) wydatki bieżące: 6 613 325,00

w tym:

(1) wydatki jednostek budżetowych 58 224,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 123,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 101,00

(2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 555 101,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 793 510,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

4 793 510,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 793 510,00

w tym:

a) wydatki bieżące: 4 793 510,00

w tym:

(1) wydatki jednostek budżetowych 284 267,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281 808,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 459,00

(2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 509 243,00
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Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

12 249,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

12 249,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

12 249,00

w tym:

a) wydatki bieżące: 12 249,00

w tym:

(1) wydatki jednostek budżetowych 12 249,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 249,00

RAZEM 12 113 561,00 12 113 561,00
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1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały określone w Tabeli Nr 8.

Tabela Nr 8

Dział Rozdział § Nazwa

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

2350 Dochody budżetu państwa związane z 

realizacją zadań zlecanych jednostkom 

samorządu terytorialnego

855 Rodzina

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

2350 Dochody budżetu państwa związane z 

realizacją zadań zlecanych jednostkom 

samorządu terytorialnego dochodów

RAZEM

Tabela Nr 9

Dział Rozdział Dochody Wydatki

900 10 000,00

90019 10 000,00

w tym: dochody bieżące 10 000,00

 - wpływy z różnych opłat 10 000,00

900 10 000,00

90026 10 000,00

w tym: wydatki bieżące 10 000,00

10 000,00

§  8

usuwanie folii rolniczych

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem 

Nr 1.

§  10

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Tabelą Nr 9.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Treść

Pozostałe działania związane z gospodarką 

odpadami

100 094,00

§  9

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Dochody

94,00

94,00

94,00
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Tabela Nr 10

Dział Rozdział Dochody Wydatki

900 3 548 834

90002 3 548 834

w tym: dochody bieżące 3 548 834

3 548 834

900 3 548 834

90002 3 548 834

w tym: wydatki bieżące 3 548 834

w tym:

(1) wydatki jednostek budżetowych 3 548 834

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95 153

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 453 681

Tabela Nr 11

Dział Rozdział Dochody Wydatki

852 421 183,00 643 052,05

85295 421 183,00 643 052,05

421 183,00 643 052,05

dochody bieżące 421 183,00

wydatki bieżące 643 052,05

853 0,00 240 791,00

85395 0,00 240 791,00

0,00 240 791,00

dochody bieżące 0,00

wydatki bieżące 240 791,00

 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw

§  11

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki zwiazane z 

funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Tabelą Nr 10.

Treść

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami komunalnymi

§  12

Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z Tabelą Nr 11.

Treść

Pomoc społeczna

Pozostała działalność

Utworzenie Dziennego Domu Opieki i 

Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie 

gminy Wieprz

Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi

Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej

Pozostała działalność
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900 0,00 54 648,00

90005 0,00 54 648,00

0,00 54 648,00

wydatki bieżące 54 648,00

926 79 218,00 0,00

92195 79 218,00 0,00

79 218,00 0,00

dochody majątkowe - refundacja 79 218,00

Tabela Nr 12

Dział Rozdział Dochody Wydatki

600 511 541,00

60004 511 541,00

511 541,00

511 541,00

600 511 541,00

60004 511 541,00

511 541,00

511 541,00

60 162,00

Kultura fizyczna

Pozostała działalność

Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania 

Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa ogólnodostępnych miejsc infrastruktury 

rekreacyjnej na terenie Gminy Wieprz

Treść

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

Razem 500 401,00 938 491,05

Środki własne w ramach realizacji ww. zadania 

w tym: wydatki bieżące

usługi przewozowe

Transport i łączność

Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zgodnie z 

tabelą Nr 12

§  13

Lokalny transport zbiorowy

w tym: dochody bieżące

 - środki otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na realizację zadań bieżących jednostek 

sektora finansów publicznych

Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy

Strona 24



Tabela Nr 13

Dział Rozdział Dochody Wydatki

758 4 493 500,00

75814 4 493 500,00

4 493 500,00

4 493 500,00

900 4 493 500,00

90001 4 493 500,00

4 493 500,00

4 493 500,00

236 500,00Środki własne w ramach realizacji ww. zadania 

§  14

 - środki otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na realizację zadań bieżących jednostek 

sektora finansów publicznych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym: wydatki majątkowe

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

sołectwa Wieprz, montaż publicznych 

oczyszczalni ścieków, zakup ciągnika z wozem 

asenizacyjnym

Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji 

Strategicznych - zgodnie z tabelą Nr 13

Treść

Transport i łączność

Różne rozliczenia finansowe

majątkowe
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2.1 Dotacja przedmiotowa na dopłaty do wody w kwocie 140.060,00 zł

350.150 m3 * 0,40 zł/m3 = 140.060,00 zł 

2.2 Dotacja celowa w kwocie 65.000,00 zł, w tym:

2.2.1 Budowa zbiornika wody w Gierałtowicach, kwota 65.000,00 zł,

Tabela Nr 14

Lp Dział Rozdział Nazwa Kwota

291 918,74

1. Sołectwo Frydrychowice 51 222,80

600 60016 Drogi gminne 8 222,80

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 222,80

a) wydatki związane z działalnością statutową 8 222,80

- zakup materiałów do utrzymania dróg 8 222,80

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 222,80

900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00

- umowa na wykonanie prac porządkowch 3 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 000,00

900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 30 000,00

- przygotowanie projektu oświetlenia ulicznego 30 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 30 000,00

926 92695 Pozostała działalność 10 000,00

1. w tym wydatki majątkowe jednostek budżetowych 10 000,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00

- Budowa siłowni na wolnym powietrzu we 

Frydrychowicach 10 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 000,00

2. Sołectwo Gierałtowice 51 222,80

750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 3 000,00

- promowanie gminy 3 000,00

Razem Fundusz Sołecki

§  15

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu zgodnie z 

Załącznikiem Nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu w łącznej kwocie 

205.060,00 zł, w tym: 

§  16

Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 291.918,74 

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

301) na łączną kwotę 291.918,74 zł zgodnie z Tabelą Nr 14
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w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 000,00

754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 8 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 8 000,00

- zakup wyposażenia i sprzętu 8 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 000,00

801 80101 Szkoły podstawowe 8 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 8 000,00

- remonty 8 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 000,00

900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 222,80

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 222,80

a) wydatki związane z działalnością statutową 1 222,80

- zakupy dotyczące utrzymania czystości 1 222,80

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00

- umowa na wykonanie prac porządkowch 7 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 222,80

900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 17 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 17 000,00

- Usługi projektowe 17 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 17 000,00

926 92601 Obiekty sportowe 7 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 7 000,00

- prace remontowe budynku socjanego na boisku w 

Gierałtowicach
7 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 7 000,00

3. Sołectwo Gierałtowiczki 35 804,74

600 60016 Drogi publiczne gminne 15 500,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 500,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 15 500,00

- zakup materiałów oraz uslug do poprawy bezpieczeństwa 

na drogach gminnych oraz projekt chodnika ul. Pogodna
15 500,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 15 000,00

754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 5 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 5 000,00

- zakup  wyposażenia 5 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 5 000,00

801 80101 Szkoły podstawowe 5 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 5 000,00

- szatnia 5 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 5 000,00
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900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 304,74

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 304,74

a) wydatki związane z działalnością statutową 304,74

- zakupy dotyczące utrzymania czystości 304,74

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 304,74

900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 10 000,00

- usługi projektowe - ul. Pod lasem 10 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 000,00

4. Sołectwo Nidek 51 222,80

600 60016 Drogi gminne 9 146,70

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 146,70

a) wydatki związane z działalnością statutową 9 146,70

- zakup materiałów oraz usług do remontu dróg 9 146,70

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 9 146,70

801 80104 Przedszkola 30 000,00

1. w tym wydatki majątkowe jednostek budżetowych 30 000,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00

 - Modernizacja przedszkola w Nidku 30 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 30 000,00

900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 076,10

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 076,10

a) wydatki związane z działalnością statutową 3 076,10

- wydatki dotyczące utrzymania czystości 3 076,10

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 5 076,10

900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 4 000,00

- Usługi projektowe - ul. Różana, ul. Sosnowa 4 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 000,00

926 92601 Obiekty sportowe 3 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 3 000,00

- wydatki dotyczące utrzymania boiska 3 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 000,00

5. Sołectwo Przybradz 51 222,80

600 60016 Drogi gminne 7 222,80

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 222,80

a) wydatki związane z działalnością statutową 7 222,80

- zakup materiałów do odwodnienia drogi 7 222,80

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 7 222,80

900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 3 000,00

- wydatki dotyczące utrzymania czystości 3 000,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00
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w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 6 000,00

900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 38 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 38 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 38 000,00

- usługi projektowe (ul. Kanada, ul. Zacisze, ul. Koziniec, 

ul. Górna)
38 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 38 000,00

6. Sołectwo Wieprz 51 222,80

600 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 10 000,00

- zakup materiałów oraz usług do remontów dróg 10 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 000,00

750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 500,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 1 500,00

- promowanie gminy 1 500,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 500,00

750 75095 Pozostała działalność 576,10

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 576,10

a) wydatki związane z działalnością statutową 576,10

- wyposażenie biura sołtysa 576,10

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 576,10

754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 4 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 4 000,00

- zakup wyposażenia OSP Wieprz 4 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 000,00

801 80101 Szkoły podstawowe 6 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 6 000,00

- zakup akordeonu 6 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 6 000,00

900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 17 146,70

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 146,70

a) wydatki związane z działalnością statutową 8 146,70

- zakupy dotyczące utrzymania czystości 8 146,70

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 17 146,70

900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 12 000,00

- projekt oświetlenia ulicznego (ul. Wrzosowa) 12 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 12 000,00
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1. dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

a)

b)

c)

d)

e)

W zakresie wykonania budżetu na 2022 rok upoważnia się Wójta Gminy Wieprz do:

1.

2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.

2. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących:

Upoważnia się Wójta Gminy Wieprz do:

§  17

Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących 

kwotach:

1. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieprzu - 265.000 zł,

2. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu - 1.500.000 zł.

§  18

polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod 

rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz 

zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze 

stosunku pracy  w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia 

oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, 

w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie 

nowych wydatków majątkowych,
polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami 

majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod 

rozdziałem nowych wydatków majątkowych.

polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego 

działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego 

pod zaplanowanym rozdziale

 - w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki 

budżetowej

zaciągania w roku 2022 kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z 

którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu kwoty 5.000.000,00 zł

lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§  19

§  20

§  21
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Projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej

na 2022r. Rady Gminy Wieprz

z dnia ………….

Nr …………….

Dział Rozdz. Nazwa
Rodzaj dotacji z 

budżetu

dla jedn.sektora 

finansów 

publicznych

dla jedn. nie 

należących do 

sektora 

finansów 

publicznych

010 Rolnictwo i łowiectwo 65 000,00

01043
Infrastruktura wodociągowa 

wsi
65 000,00

Dotacje celowe z 

budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie 

kosztów realizacji 

inwestycyji  i zakupów 

inwestycyjnych 

zakładów budżetowych 

(majątkowa)

65 000,00

400

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę

140 060,00

40002 Dostarczanie wody 140 060,00

Dotacja przedmiotowa 

(bieżąca)
140 060,00

801 Oświata i wychowanie 290 000,00

80104 Przedszkola 290 000,00

Dotacja celowa 

(bieżąca)
290 000,00

851 Ochrona zdrowia 9 282,00 90 000,00

85154
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi
0,00 90 000,00

dotacja celowa 

(bieżące)
90 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Wieprz w 2022r.
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Dział Rozdz. Nazwa
Rodzaj dotacji z 

budżetu

dla jedn.sektora 

finansów 

publicznych

dla jedn. nie 

należących do 

sektora 

finansów 

publicznych

85158 Izby wytrzeźwień 9 282,00 0,00

dotacja celowa 

(bieżące)
9 282,00

852 Pomoc społeczna 0,00 630 000,00

85232 Centra integracji społecznej 0,00 30 000,00

Dotacja celowa 

(bieżąca)
30 000,00

85295 Pozostała działalność 0,00 600 000,00

Dotacja celowa 

(bieżąca)
600 000,00

900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
300 000,00

90001
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód
250 000,00

dotacja celowa 

(majątkowa)
250 000,00

90005
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu
50 000,00

dotacja celowa 

(majątkowa)
50 000,00

921
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego
1 765 000,00 80 000,00

92109
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby
1 500 000,00

dotacja podmiotowa 

(bieżąca)
1 500 000,00

92116 Biblioteki 265 000,00

dotacja podmiotowa 

(bieżąca)
265 000,00

92120
Ochrona zabytków i opieka 

nad zabytkami
70 000,00

dotacja celowa 

(bieżąca)
70 000,00

92195 Pozostała działalność 10 000,00

dotacja celowa 

(bieżąca)
10 000,00
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Dział Rozdz. Nazwa
Rodzaj dotacji z 

budżetu

dla jedn.sektora 

finansów 

publicznych

dla jedn. nie 

należących do 

sektora 

finansów 

publicznych

926 Kultura fizyczna i sport 188 000,00

92605
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu
188 000,00

dotacje celowe 

(bieżące)
188 000,00

Razem 2 269 342,00 1 288 000,00

OGÓŁEM DOTACJE 3 557 342,00

w tym:

dotacje podmiotowe 1 765 000,00

dotacje przedmiotowe 140 060,00

dotacje celowe 1 652 282,00

w tym:

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 1 287 282,00

dotacje celowe inwestycyjne 365 000,00
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Projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej

na 2022r. Rady Gminy Wieprz

z dnia…………….

Nr ……………

§ Kwota

1 Rolnictwo i łowiectwo 010                      -                 65 000          65 000              135 000                                   -    -          70 000    

1.1 Infrastruktura 

wodociągowa              i 

sanitacyjna wsi

01010              65 000          65 000              135 000                                   -    -          70 000    

2 Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w 

energię elektryczną, 

gaz i wodę

400          204 100           2 556 295        140 060           2 463 204                                   -             297 191    

2.1 Dostarczanie wody 40002          204 100           2 556 295        140 060           2 463 204             297 191    

OGÓŁEM          204 100           2 621 295        205 060           2 598 204                                   -             227 191    

Stan środków 

obrotowych na 

początek roku 

budżetowego

Przychody

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022r.

Koszty Stan środków 

obrotowych na 

koniec roku 

budżetowego

Ogółem W tym dotacja z budżetu
Ogółem w tym: wpłata do 

budżetu nadwyżki 

środków obrotowych           

(§ 2370)

Lp. Wyszczególnienie Nr 

podziałki
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1 
 

 

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Wieprz na rok 2022. 

 

 Projekt budżetu został przygotowany w oparciu o kalkulacje najważniejszych zadań do 

realizacji w roku 2022. W projekcie budżetu nie ujęto wszystkich zadań, które były 

proponowane do realizacji ze względu na brak możliwości ich sfinansowania. Mając na uwadze 

dobro mieszkańców gminy przyjęto do realizacji zadania, które będą miały największy wpływ 

na poprawę życia mieszkańców z uwzględnieniem tych zadań na które gmina otrzymała 

dotacje. 

  

Dochody budżetu zostały zaplanowane w następujący sposób: 

1. Dochody z tytułu dotacji zostały przyjęte w oparciu o dane uzyskane od Wojewody 

Małopolskiego przekazane pismem WF-I.3110.1.7.2021 z dnia 22 października 2021 

oraz informacje przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr DKR-3113-1-

9/2021 z dnia 22 października 2021r.  

2. Dochody z tytułu subwencji zostały przyjęte do projektu budżetu w oparciu  
o informacje udzieloną przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.31.2021 z dnia  

14 października 2021r. 

3. Dochody z tytułu podatków przyjęto w następujący sposób: udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjęto w oparciu  

o informacje udzieloną przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.31.2021 z dnia 14 

października 2021r., podatki lokalne przyjęto w oparciu o przygotowany wymiar 

podatkowy uwzględniający stawki przewidziane na rok 2022. Pozostałe udziały  

w podatkach zostały przyjęte do projektu budżetu na 2022r. w oparciu o realizację 

dochodów z lat poprzedzających rok na który sporządzono projekt budżetu. 

4. Dochody z tytułu wykonanych usług przez jednostki oświatowe zostały przyjęte  

w oparciu o kalkulację przygotowaną przez jednostki z uwzględnieniem zmian 

dotyczących ilości osób korzystających z usług oraz przewidywanych stawek na rok 

2022. 

5. Dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2022r. 

w oparciu o kwotę przewidzianą w przetargu ogłaszanym na sprzedaż składników 

majątkowych (dotyczy sprzedaży nieruchomości w Wieprzu – działki zabudowane wraz 

z udziałem w drodze oraz 11 działek w miejscowości Przybradz). 

6. Pozostałe pozycje po stronie dochodów zostały przyjęte do projektu budżetu na rok 

2022 w wielkościach skalkulowanych w oparciu o zrealizowane dochody w roku  
2021r. przy uwzględnieniu możliwych zmian.  

 

Dział: 020 – Leśnictwo  

dochody bieżące –  

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  

zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021 – dzierżawa 

obwodów łowieckich. 
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Dział: 600 – Transport i łączność  

dochody bieżące –  

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących – dochody zaplanowano z Funduszu Rozwoju Przewozów 

Autobusowych 

 

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

  dochody bieżące:   

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie oraz z tytułu opłat użytkowania  

wieczystego przyjęto na podstawie danych ewidencyjnych.   

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze przyjęto na 

podstawie podpisanych oraz planowanych do podpisu umów. 

- Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat; 

 przyjęto na  podstawie planowanych wpływów w roku 2021     

- Wpływy z różnych dochodów przyjęto w oparciu o wpływy  

z roku 2021 dotyczy odsprzedaży mediów przeznaczonych do utrzymania  

użyczonych pomieszczeń.      

  dochody majątkowe:   

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – przyjęto w oparciu o średnie ceny 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na podstawie kwot przewidzianych 

w przetargach. Zaplanowano do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowości 

Wieprz - działki zabudowane wraz z udziałem w drodze oraz 11 działek  

w miejscowości Przybradz – działki  budowlane. 

 

Dział: 710  -    Działalność usługowa 

  w tym dochody bieżące:   

  Wpływy z różnych opłat 

  Wpływy z usług 

powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywaną realizację             

wpływów w 2021r z  uwzględnieniem wpływów z przejętego cmentarza  

w miejscowości Nidek 

. Dochody zaplanowane w dziale 710 dotyczą działalności   

                      związanej z prowadzeniem cmentarza w Gierałtowicach oraz w Nidku.    

 

Dział: 750 -  Administracja publiczna  

  w tym dochody bieżące  

  - 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 

zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego z dnia 22 

października 2021 Nr WF-I.3110.1.7.2021. 

Wpływy z różnych dochodów, z usług, z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz 

kosztów upomnień przyjęto  w oparciu o wpływy  z roku 2021r. 

Wpływy z realizacji zadań administracji rządowej przyjęto na podstawie 

wyliczenia 5% planowanych dochodów do budżetu państwa. 
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Dział: 751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

                        oraz sądownictwa   

  dochody bieżące:  

  - 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 - przyjęto na 

podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego 

 

Dział: 752 -  Obrona narodowa  

  dochody bieżące:  

  - 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 - zaplanowano na 

podstawie pisma Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października 2020 Nr WF-

I.3110.1.8.2020. -I.3110.1.7.2021 z dnia 22 października 2021 

 

Dział: 756 -  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich   poborem  

   dochody bieżące:   

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – dochody zaplanowano na podstawie 

pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021  

- Podatek dochodowy od osób prawnych – dochody zaplanowano na podstawie 

pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021 

- Podatek od nieruchomości  

  - Podatek rolny  

                        - Podatek leśny  

 - Podatek od środków transportowych  

 wymienione wyżej źródła dochodów zaplanowano w oparciu o obowiązujące 

stawki podatków w roku budżetowym na który przygotowano projekt budżetu. 

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie  
 karty podatkowej – zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 

dochodów w roku 2021 i lata poprzedzające. 

- Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano w oparciu o przewidywane 

wykonanie dochodów w roku 2021 i lata poprzedzające. 

- Wpływy z opłaty skarbowej - zaplanowano w oparciu o  przewidywane 

wykonanie dochodów w roku 2021 i lata poprzedzające. 

- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowano      

w oparciu o przewidywane ilości wydanych zezwoleń oraz kalkulację wpłat. 

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  – zaplanowano w oparciu  

o przewidywane wpływy w związku z przygotowywanymi decyzjami 

dotyczącymi opłaty planistycznej. 

- Podatek od czynności cywilnoprawnych  

 - wymienione wyżej źródła dochodów zaplanowano w oparciu o wykonanie 

dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy 

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  

w obrocie hurtowym zaplanowano na podstawie wpływu w roku 2021 

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano  

w oparciu o wykonanie dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy 
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Dział: 758 -  Różne rozliczenia   

  dochody bieżące:   

  Subwencje ogólne z budżetu państwa  

 Część oświatowa, część wyrównawcza  

Dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 

października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021. 

dochody majątkowe 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki zaplanowano na 

podstawie pozytywnej decyzji do wniosku 01/2021/3664/PolskiLad  

o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu  

  

Dział: 801 -  Oświata i wychowanie   

  w tym dochody bieżące:   

Wpływy z najmu zaplanowano na podstawie przewidywanych umów na 

wynajem. 

Wpływy z usług oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jak  

i z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania  

z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w oparciu  

o obowiązujące  stawki przeliczone  w stosunku do ilości dzieci  

w przedszkolach oraz stołówkach szkolnych. Przy obliczaniu wpłat nie brano 

pod uwagę możliwości nieobecności dzieci w szkołach w związku z nauką 

zdalną z powodu COVID-19, wzięto jednak pod uwagę nieobecności dzieci  

w szkołach i przedszkolach. 

Wpływy z różnych dochodów - zaplanowano w oparciu o przewidywane 

wykonanie dochodów w roku 2021.  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

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

zaplanowano na podstawie kwoty określonej w ustawie o systemie oświaty  
w przeliczeniu przez ilość dzieci na dzień 30 września 2021 określone w SIO na 

które dotacja jest przyznana. 

 

Dział: 852 -  Pomoc społeczna 

  w tym dochody bieżące:  

- 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 oraz 

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) -  

zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego z dnia 22 

października 2021 Nr WF-I.3110.1.7. 

 -Wpływy z usług – zaplanowano w oparciu o przewidywaną ilość  świadczonych 

usług    

- 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 – dotyczy zadania pn.: „Utworzenie 

Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy 

Wieprz”. 
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Dział: 855 -  Rodzina  

  w tym dochody bieżące:  

- 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 oraz 

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci -  zaplanowano na 

podstawie pisma Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października 2021 Nr WF-

I.3110.1.7.2021. 

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  - 

zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w związku z realizacją 

zadań zleconych zgodnie z ustawami regulującymi realizacje zadań budżetu 

państwa. 

 - Wpływy ze zwrotów dotacji  oraz płatności  w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,  

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości - zaplanowano w oparciu o przewidywane zwroty nienależnie 

pobranych świadczeń 

-Wpływy z usług – zaplanowano w oparciu o przewidywaną ilość  świadczonych 

usług przez żłobek.    

 

Dział: 900 -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

  w tym dochody bieżące:  

   - wpływy z różnych opłat - zaplanowano w oparciu o przewidywane  

                       wykonanie w roku 2021 dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska 

W tym dziale zaplanowano w pozycji wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie 

zadeklarowanych opłat. 

W rozdziale dotyczącym gospodarki ściekowej i ochrony środowiska 

zaplanowano wpływy z usług zakładając odbiór ścieków od mieszkańców 

gminy. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanej stawki opłaty za 

ścieki oraz przewidywaną ilość oddanych ścieków. 

W dziale tym ujęto również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień jak również odsetki od nieterminowych wpłat 

związane z opłatami i dochodami z tytułu świadczonych usług w niniejszym 

rozdziale. Dochody te zaplanowano na podstawie realizacji w poprzednich 

latach. 

 

Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport 

w tym dochody majątkowe:  

 Wpływy z tytułu refinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 

“Budowa ogólnodostępnych miejsc infrastruktury rekreacyjnej na terenie 

Gminy Wieprz ”. 
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Wydatki budżetu zostały zaplanowane w następujący sposób: 

 

Wydatki w projekcie budżetu zostały zaplanowane w sposób oszczędny uwzględniając  
w wydatkach rzeczowych prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w wysokości 103,3% zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr 

ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. W budżecie ujęto wszystkie konieczne 

wydatki do realizacji zadań w roku 2022. Wydatki dokonywane w ramach realizacji 

otrzymanych środków z tytułu dotacji zaplanowano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

realizacji tych wydatków. Po stronie wydatków zaplanowano również środki na realizację 

umów współfinansowanych w ramach projektów. 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o kalkulacje kosztów kredytów, 

które pozostały do spłaty. W budżecie na rok 2022 nie zaplanowano nowych kredytów ani 

pożyczek. 

Wydatki na inwestycje zaplanowano w oparciu o sporządzone projekty wraz  

z kosztorysami inwestorskimi oraz w oparciu o już realizowane umowy, zaplanowano  

również nowe zadania inwestycyjne w oparciu o przewidywane koszty wg cen rynkowych. 

Wydatki zaplanowane do realizacji przez jednostki budżetowe obejmują koszty 

funkcjonowania, czyli poza wynagrodzeniami oraz świadczeniami na rzecz osób fizycznych 

m.in.: koszty energii, materiały, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, 

zakup usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, odpisy na ZFŚS. W jednostkach 

oświatowych ujęto również wydatki związane z zakupem środków żywności na stołówki 

szkolne i przedszkolne. W jednostkach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej 

zaplanowano środki na wypłatę zasiłków oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz 

zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej.  

 

 

010 Rolnictwo i łowiectwo 

 

 01030   Izby rolnicze  

  Wydatki bieżące  

 - dotyczy wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływu z podatku rolnego wraz     

                          z odsetkami. 

 

01043  Infrastruktura wodociągowa wsi 

Wydatki majątkowe  

- dotacja dla GZW w Wieprzu na budowę zbiornika wody w Gierałtowicach 

 

01095   Pozostała działalność 

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

Wydatki na realizację zadań w zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

  

020  Leśnictwo     

 02001   Gospodarka leśna  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

    w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

związane z realizacją statutowych zadań  
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 - dotyczy kosztów utrzymania porządku w lasach, zadrzewień i zakrzewień oraz plan           

              zagospodarowania lasu.  

 

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

 40002  Dostarczanie wody  

   Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

    w tym: dotacje na zadania bieżące  

- dotyczy dotacji przedmiotowej dla GZW – dopłata do kosztów dostarczania wody do   

mieszkańców gminy.  

  

600 Transport i łączność   

 

60004  Lokalny transport zbiorowy 

Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych   

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

- dotyczy wydatków w ramach Funduszu rozwoju przewóz autobusowych 

 

 60016  Drogi publiczne gminne  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych   

 w tym:  związane z realizacją statutowych zadań  

- wydatki bieżące zadań dotyczących dróg gminnych,   

                bieżące remonty, zimowe utrzymanie dróg, oraz środki na       

                utrzymanie maszyn i urządzeń potrzebnych do prac przy drogach  

                gminnych jak również koszty projektów potrzebnych do realizacji  

                remontów dróg 

Wydatki majątkowe  

W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Wydatki majątkowe zaplanowano na następujące zadanie inwestycyjne:  

„Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 w miejscowości Wieprz” oraz 

„Przebudowa drogi gminnej 470613K w km od 1+206 do 1+651,15 – ul. 

Kasztanowa w miejscowości Frydrychowice (Gmina Wieprz). 

 

60095  Pozostała działalność  

Wydatki majątkowe  

W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Wydatki majątkowe zaplanowano na następujące zadanie inwestycyjne:  „Budowa 

parkingu w miejscowości Gierałtowice” oraz „Budowa parkingu w miejscowości 

Nidek”. 

 

   

700 Gospodarka mieszkaniowa  

 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  
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- wydatki bieżące obejmują wydatki na bieżące utrzymanie budynków 

użytkowych gminy, w tym przeglądy, środki na remonty, koszty utrzymania, jak 

również wydatki związane z opłaceniem usług m.in. geodezyjnych niezbędnych 

do unormowania stanu prawnego majątku gminy  Wieprz, w tym: 

odszkodowania za przejmowane grunty, koszty notarialne, opłaty i koszty 

sądowe. 

Wydatki majątkowe  

W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Wydatki majątkowe zaplanowano na następujące zadanie inwestycyjne:  

„Modernizacja budynków przy ul. Pogodna w Wieprzu (garaże)” 

 70007  Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

wydatki bieżące obejmują wydatki na bieżące utrzymanie budynków 

mieszkalnych gminy, w tym przeglądy, środki na remonty, koszty utrzymania. 

 

710 Działalność usługowa  

 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

   związane z realizacją statutowych zadań  

- wydatki obejmują koszty zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz. W 

wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano umowę o dzieło na wykonanie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania.  

 

 71035  Cmentarze  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

   związane z realizacją statutowych zadań  

- wydatki obejmują koszty utrzymania cmentarzy komunalnych, w tym umowę zlecenia 

na obsługę cmentarza, opłata za gospodarowanie odpadami, koszty energii, materiały 

niezbędne do funkcjonowania cmentarza oraz ubezpieczenie. 

 

750 Administracja publiczna  

 

 75011  Urzędy wojewódzkie   

  Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

- koszty związane z realizacją zadań powierzonych przez administracje państwową. 

 

 75022  Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 
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   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

- wydatki obejmują m. in. diety radnych Rady Gminy, oraz wydatki związane z nimi 

koszty funkcjonowania Rady Gminy Wieprz, między innymi obsługa posiedzeń rady, 

koszty szkolenia radnych, koszty obsługi programu do emisji posiedzeń.  

 

 75023  Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

    związane z realizacją statutowych zadań  

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

- wydatki obejmują koszty związane z funkcjonowaniem urzędu tj. wydatki związane z 

zatrudnieniem, koszty utrzymania urzędu m.in. energia, usługi niezbędne do 

funkcjonowania urzędu, materiały biurowe, programy komputerowe itp.,  

 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

w tym: wydatki związane z promocją gminy, m.in. organizowanie imprez gminnych, 

konkursów, materiały promujące gminę. 

 

75095  Pozostała działalność 

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 

- wydatki związane  z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych jakimi 

są sołectwa gminy oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń do 

których należy gmina Wieprz. 

 

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

sądownictwa  

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,    

   kontroli i ochrony prawa  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   

    związane z realizacją statutowych zadań  

- wydatki związane z realizacją powierzonego zadania administracji publicznej – rejestr 

wyborców: prowadzenie i aktualizacja. 

 

752 Obrona narodowa 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

- wydatki związane z realizacją powierzonego zadania administracji publicznej – 

szkolenia z zakresu obrony narodowej. 
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754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

 

 75412  Ochotnicze straże pożarne   

Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

   w tym: : wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

związane z realizacją statutowych zadań  

   w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

- wydatki bieżące obejmują utrzymanie OSP działających na terenie gminy Wieprz, 

 

 75414  Obrona cywilna  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

- wydatki obejmują zakup materiałów niezbędnych do magazynu obrony cywilnej oraz 

bieżącego utrzymania magazynu OC oraz szkolenie w zakresie obrony narodowej. 

 

 75421  Zarządzanie kryzysowe  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

- obejmuje wydatki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie 

zarządzania kryzysowego 

 

 

757 Obsługa długu publicznego  

 

75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych

   zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu  

   dłużnego – kredyty  i pożyczki  

  Wydatki bieżące 

  w tym: obsługa długu  

- kwota obejmuje planowane do zapłaty koszty kredytów zgodnie  

z harmonogramami już zaciągniętych kredytów z uwzględnieniem zaplanowanego do 

zaciągnięcia w ciągu roku budżetowego kredytu w rachunku bieżącym na 

sfinansowanie przejściowego deficytu. 

 

758 Różne rozliczenia    

 75818  Rezerwy ogólne i celowe  

  Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

 . wydatki obejmują: rezerwę ogólną budżetu    

 oraz  rezerwy celowe budżetu  

 - z czego: 

 1) na cele oświatowe z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, zagospodarowanie, 

urlopy na poratowanie zdrowia nauczycieli, oraz inne nieprzewidziane wydatki 

związane z wynagrodzeniami w oświacie w tym na PPK 

 2) awarie w szkołach 
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 3) prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne 

 4) wkład własny w ramach realizacji umów 

 5) zarządzanie kryzysowe  

 

801 Oświata i wychowanie   

 

 80101  Szkoły podstawowe  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

    związane z realizacją statutowych zadań 

  w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

wydatki związane z realizacją zadań oświatowych. 

 

80104  Przedszkola  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

    związane z realizacją statutowych zadań 

  w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

   dotacje na zadania bieżące  

wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w rozdziale tym ujęto 

również wydatki dotyczące zwrotu kosztów dla innych jednostek budżetowych do 

których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu gminy Wieprz zarówno do przedszkoli 

publicznych jak i niepublicznych. 

Wydatki majątkowe  

W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Wydatki majątkowe zaplanowano na następujące zadanie inwestycyjne:  

„Modernizacja przedszkola Nidek”. 

80107  Świetlice szkolne 

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

    związane z realizacją statutowych zadań 

  w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

wydatki związane z realizacją zadań oświatowych związane  

z prowadzeniem świetlic w placówkach oświatowych. 

 

         80113  Dowożenie uczniów do szkół  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 związane z realizacją statutowych zadań  

wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, tj. głównie dowóz dzieci  

z niepełnosprawnościami do szkół znajdujących się poza terenem gminy Wieprz. 
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80144  Inne formy kształcenia osobno niewymienione 

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

    związane z realizacją statutowych zadań  

wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Lokalne Ośrodki Wiedzy i 

Edukacji”. 

 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  

  Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

wydatki związane z realizacją zadań oświatowych. 

 

80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

    związane z realizacją statutowych zadań  

   w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 

wydatki związane z realizacją zadań oświatowych. 

 

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

    związane z realizacją statutowych zadań  

  w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych   

przeliczono w oparciu o ilość dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz średni 

koszt realizacja ww. zadania. 

 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

    związane z realizacją statutowych zadań  

   w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 

przeliczono w oparciu o ilość dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz średni 

koszt realizacja ww. zadania. 

 

80195  Pozostała działalność 

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, a dotyczące opłacenia 

komisji awansu zawodowego nauczycieli. 
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Wydatki zaplanowane do realizacji w dziale 801 Oświata i wychowanie obejmują koszty  

funkcjonowania jednostek, czyli poza wynagrodzeniami oraz świadczeniami na rzecz osób 

fizycznych (do których zalicza się głównie dodatek: wiejski oraz środki wynikające  

z przepisów BHP) m.in.: koszty energii, materiały, środki żywności, zakup usług niezbędnych 

do funkcjonowania jednostki, odpisy na ZFŚS. 

 

 

851 Ochrona zdrowia   

 

 85153  Zwalczanie narkomanii  

  Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

  w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

    związane z realizacją statutowych zadań  

w tym: dotacje na zadania bieżące  

- wydatki związane z realizacją zadań gminnego programu do spraw rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

 

85158  Izby wytrzeźwień  

  Wydatki bieżące 

w tym: dotacje na zadania bieżące  

  Pomoc finansowa dla jst w formie dotacja na realizacje zadań własnych.  

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z gminnym programem 

rozwiązywania problemów alkoholowych. Mieszczą się w nim również wydatki 

związane z dochodami z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym  

 

852 Pomoc społeczna 

  

85202  Domy pomocy społecznej   

  Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym:  związane z realizacją statutowych zadań  

Wydatki na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców gminy Wieprz w DPS. 

 

85203  Ośrodki wsparcia  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

    związane z realizacją statutowych zadań  

Wydatki zaplanowane do realizacji przez ww. jednostkę obejmują koszty jej funkcjonowania, 

czyli m. in. wynagrodzenia, zakup usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, koszty 

energii, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS.  
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85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej   

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

- wydatki związane opłacenia składek zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

 - wydatki realizowane w ramach zadań własnych 

 

85215  Dodatki mieszkaniowe   

  Wydatki bieżące  

  w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

- wydatki realizowane w ramach zadań własnych 

 

85216  Zasiłki stałe 

  Wydatki bieżące  

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  

- wydatki realizowane w ramach zadań własnych 

 

85219 Ośrodki pomocy społecznej  

Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

  w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

   związane z realizacją statutowych zadań  

 świadczenia na rzecz osób fizycznych  

  - wydatki realizowane w ramach zadań własnych gminy. 

Wydatki zaplanowane do realizacji przez ww. jednostkę obejmują koszty jej funkcjonowania, 

czyli m. in. wynagrodzenia, zakup usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, koszty 

energii, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS.  

 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania  

Wydatki bieżące  

w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  

świadczenia na rzecz osób fizycznych  

Zadanie realizowane na podstawie umowy z Małopolskim Urzędem     

Wojewódzkim – współfinansowanie dotacji. 

  

85232  Centra integracji społecznej  

  Wydatki bieżące  

  w tym; dotacje na zadania bieżące  

- zadanie przewidziane do realizacji przez organizacje pozarządowe. 
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85295  Pozostała działalność 

  Wydatki bieżące 

w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z 

pracami społecznie-użytecznymi 

 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zadania dotyczące programów pn.: „Utworzenie 

Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy 

Wieprz”, 

 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   

 

85395  Pozostała działalność  

  Wydatki bieżące  

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których 

mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zadania dotyczące programów pn.:  

„Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla 

osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”. 

 

 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza   

 

85404  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

    związane z realizacją statutowych zadań  

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 

wydatki związane z realizacją zadań oświatowych. 

 

85416  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 

  Wydatki bieżące 

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 

- stypendia dla uczniów przyznawane w oparciu o ustawę o systemie 

oświaty. 

 

855   Rodzina  

 

85501  Świadczenie wychowawcze   

  Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

    związane z realizacją statutowych zadań  

realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 
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   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

    związane z realizacją statutowych zadań  

   w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 

- wydatki związane z realizacją powierzonego zadania administracji  

publicznej. 

 

85504  Wspieranie rodziny   

  Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym:  związane z realizacją statutowych zadań  

wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. 

   

85508  Rodziny zastępcze   

  Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym:  związane z realizacją statutowych zadań  

Wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy, a dotyczące zadań 

własnych gminy. 

 

85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów   

  Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

- wydatki związane opłacenia składek zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

85516  System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

    związane z realizacją statutowych zadań  

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 

- wydatki realizowane w ramach zadań własnych związanych  

z prowadzeniem żłobka funkcjonującego na terenie gminy w formie 

jednostki budżetowej. 

 

 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

  

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

    związane z realizacją statutowych zada 

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 
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   - wydatki realizowana w ramach zadań własnych. 

       W rozdziale ujęto wydatki na realizację obsługi gospodarki ściekowej.  

W rozdziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenia w związku z koniecznością 

ustalenia stawki za ścieki, gdzie wszystkie koszty łącznie z wynagrodzeniami wchodzą 

w koszty ustalające stawkę za m 3  ścieków. 

   Wydatki majątkowe 

   W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Wydatki zaplanowano na realizację zadań pn.:  

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Lawendowa”, „Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej ul. Górska i ul. Wrzosowa”, „Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie sołectwa Wieprz, montaż publicznych oczyszczalni ścieków, 

zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym” „Zakup maszyny budowlanej dla GZGŚ”  

oraz „Przydomowe oczyszczalnie – dotacja zgodnie z regulaminem”. 

 90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 

  Wydatki bieżące   

w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

    w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

w tym: związane z realizacją statutowych zadań 

realizacja zadań wynikająca z zadań ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

 

90003  Oczyszczanie miast i wsi  

  Wydatki bieżące   

w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

związane z realizacją statutowych zadań 

realizacja zadań własnych gminy związana z utrzymaniem czystości na terenie 

gminy. 

 

90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  

  Wydatki bieżące   

w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań 

 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 

5 ust.1 pkt.2 i 3, tj. na zadania pn.: 

 „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza 

dla województwa małopolskiego”  

Wydatki majątkowe 

   W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Wydatki zaplanowano na realizację zadań pn.:  

„Ograniczenie Niskiej Emisji – dotacja zgodnie z regulaminem na wymianę 

kotłów CO”. 

 

90013  Schroniska dla zwierząt 

  Wydatki bieżące   

w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

związane z realizacją statutowych zadań 

realizacja zadań własnych gminy związana z ochroną zwierząt, tj. z wyłapywaniem 

bezpańskich psów oraz zadania wynikające z programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. 
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90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  

  Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

- koszty energii oraz utrzymania punktów świetlnych jak również 

projekty na modernizację oświetlenia. 

Wydatki majątkowe 

   W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

Wydatki zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa 

oświetlenia ulicznego w Gminie Wieprz”. 

 

90026  Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  

  Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

- wydatki związane z usuwaniem folii rolniczych. Wydatki na podstawie 

ustawy o ochronie środowiska w związku z gromadzeniem opłat za 

korzystanie ze środowiska. 

 

 90095  Pozostała działalność  

   - wydatki bieżące  

w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

- dotyczą zadań wynikające z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt, usuwanie barszczu sosnowskiego. 

 

 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

  

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  

  Wydatki bieżące 

  w tym: dotacje na zadania bieżące 

 - dotacja dla GOK w Wieprzu. 

 

 92116  Biblioteki  

  Wydatki bieżące 

  w tym: dotacje na zadania bieżące 

 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieprzu. 

 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  

  Wydatki bieżące  

   w tym: dotacje na zadania bieżące  

- dotacja na prace konserwatorskie zabytków znajdujących się na terenie gminy     

  Wieprz. 

 

92195  Pozostała działalność  

  Wydatki bieżące  

Wydatki bieżące jednostek budżetowych  

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań 
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w tym:  dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji w ramach pożytku  

                       publicznego - dotacja na realizacje zadań związanych z kulturą. 

 

926 Kultura fizyczna  

 

 92601  Obiekty sportowe  

  Wydatki bieżące 

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: związane z realizacją statutowych zadań  

- konserwacja nawierzchni boiska oraz bieżące wydatki na utrzymanie obiektów 

sportowych. 

 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  

  Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

    związane z realizacją statutowych zadań  

   w tym: dotacje na zadania bieżące  

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 

- wydatki bieżące obejmują koszty związane z realizacją zadań w zakresie 

kultury fizycznej, dotacje dla stowarzyszeń na realizacje zadań w zakresie 

kultury fizycznej i sportu oraz na realizację programów sportowych, jak również 

stypendia sportowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wieprz. 

 

92695   Pozostała działalność  

  Wydatki bieżące  

  w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

   w tym:  związane z realizacją statutowych zadań  

Wydatki majątkowe 

   W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne  

Zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne: „Budowa siłowni 

na wolnym powietrzu”. 

 

W wydatkach ujęto realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie  

z wnioskami złożonymi przez sołectwa gminy Wieprz. 

 

Zaplanowano przychody na rok budżetowy 2022 w kwocie 3.199.500,00 zł. 

Na kwotę przychodów składają się następujące źródła: środki ze spłaty pożyczki udzielonej na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie 52.000,00 zł. Oraz wolne środki w kwocie 3.147.500,00 zł. 

Wolne środki zostały wyliczone w następujący sposób:  

Gminie Wieprz przyznano środki z podziału kwoty 4 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, 

z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie inwestycji wodociągowo-

kanalizacyjnej w kwocie 5.486.000,00 zł, z czego 300.000,00 na wodociągi i zaopatrzenie  

w wodę oraz 5.186.000,00 na kanalizację. Zgodnie ustawą o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego art. 70e pkt 7 w latach 2021-2024 gmina jest obowiązana do przeznaczenia na 

finansowanie inwestycji wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość kwoty 

otrzymanej na inwestycję, w przypadku gminy Wieprz jest to kwota. 5.486.000,00. 

W roku 2021 w ramach tych środków planowane jest wykonanie inwestycji na kwotę 

1.996.000,00 zł. W roku 2022 łączna kwota na realizację inwestycji w ramach otrzymanych 
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środków wynosi 1.151.500,00 zł, w roku 2023 zaplanowano wydatki w ramach ww. środków 

w kwocie 1.338.500,00 zaś w roku 2024 kwotę 1.000.000,00 zł. 

W związku z powyższym rozliczeniem w ramach wolnych środków wprowadzono kwotę 

3.147.500,00 zł, tj. kwota z roku 2021 oraz z roku 2022.  

Wolne środki wprowadzono w powyższy sposób, w związku z informacją Ministerstwa 

Finansów, iż środki na wskazany cel zostaną przekazane na rachunek gminy do 3 grudnia 

2021r. 

Rozchody w kwocie 1.799.452,00 zł stanowią spłatę zaciągniętych kredytów w latach 

poprzedzających rok budżetowy. 
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Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2022 rok: 

 

I. Zadłużenie gminy wg stanu na 30 września 2021 r. wynosi – 7.429.598,00 zł, z czego  

1. Kredyt JST/806/2019/00000631/00 ING pozostało do spłaty 1.324.968,00 zł do dnia 31 

grudnia 2025r. 

2. Kredyt KR-16-01093/2001078-30001-10-51-103/K/ST/16 ABS pozostało do spłaty 

944.452,00 zł do dnia 31 grudnia 2025r. 

3. Kredyt KR-81101010/2001078/737/K/ST/18 ABS pozostało do spłaty 2.610.801,00 zł 

do dnia 31 grudnia 2025r. 

4. Kredyt KR-81101010/2001078/2478/2020  ABS pozostało do spłaty 2.549.377,00 zł do 

dnia 31 grudnia 2025r. 

 

 

II. W ramach Funduszu Sołeckiego: 

Sołectwo Frydrychowice przeznaczyło Fundusz Sołecki na zakup materiałów i usług do 

utrzymania dróg gminnych w kwocie 8.222,80, kwotę - 3.000,00 przeznaczono na 

wynagrodzenia dotyczące utrzymania czystości, na przygotowanie projektu modernizacji 

oświetlenia przeznaczono kwotę 30.000,00 oraz na budowę siłowni na wolnym powietrzu 

we Frydrychowicach przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.  

Sołectwo Gierałtowice przeznaczyło Fundusz Sołecki na promowanie gminy przeznaczono 

kwotę  3.000,00, na zakup materiałów dla OSP Gierałtowice przeznaczono kwotę 8.000,00 

zł, na remonty ZSP Gierałtowice kwotę 8.000,00, na zakupy oraz wynagrodzenia dotyczące 

utrzymania czystości przeznaczona została kwota 8.222,80 przygotowanie projektu 

modernizacji oświetlenia przeznaczono kwotę 17.000,00zł, oraz na prace remontowe boiska 

sportowego w Gierałtowicach przeznaczono kwotę 7.000,00 zł. 

Sołectwo Gierałtowiczki przeznaczyło Fundusz Sołecki na zakup materiałów oraz usług do 

poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych (w tym projekt chodnika ul. Pogodna)  

w kwocie 15.500,00 zł, na zakup materiałów dla OSP w kwocie 5.000,00 zł, na szatnie 

 w ZSP Gierałtowice przeznaczono kwotę 5.000,00 zł, na zakupy dotyczące utrzymania 

czystości na terenie sołectwa przeznaczono kwotę 304,74 zł, oraz na usługi projektowe 

dotyczące oświetlenia ulicznego (ul. Pod lasem) kwotę 10.000,00 zł. 

Sołectwo Nidek przeznaczyło Fundusz Sołecki na zakup materiałów oraz usług do 

remontów dróg gminnych w kwocie 9.146,70 zł, na modernizację przedszkola w Nidku 

przeznaczono kwotę 30.000,00, na wydatki dotyczące utrzymania czystości na terenie 

sołectwa przeznaczono kwotę 5.076,70 zł, kwotę 4.000,00 przeznaczono na usługi 

projektowe dotyczące oświetlenia ulicznego (ul. Różana oraz ul. Sosnowa), oraz na 

utrzymanie boiska w Nidku kwotę 3.000,00 zł.  
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Sołectwo Przybradz przeznaczyło Fundusz Sołecki na zakup materiałów i usług do 

odwodnienia drogi gminnej w kwocie 7.222,80, na wydatki dotyczące utrzymania czystości 

kwotę 6.000,00 zł, oraz na usługi projektowe dotyczące oświetlenia ulicznego – ul Kanada, 

ul Zacisze, ul. Koziniec, ul. Górna przeznaczono kwotę 38.000,00 zł. 

Sołectwo Wieprz przeznaczyło Fundusz Sołecki na zakup materiałów do remontów dróg 

gminnych w kwocie 10.000,00 zł, na wydatki dotyczące promowania sołectwa Wieprz 

kwotę 1.500,00 zł, na wydatki na wyposażenie biura sołtysa przeznaczono kwotę  

576,10 zł, na zakup wyposażenia dla OSP Wieprz przeznaczono kwotę 4.000,00 zł, na 

wydatki dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych dla ZSP NR1 Wieprz w kwocie 6.000,00 

zł, na wydatki dotyczące utrzymania czystości na terenie miejscowości Wieprz 

przeznaczono kwotę 17.146,70 zł, oraz na usługi dotyczące projektowania oświetlenia 

ulicznego ul. Wrzosowa przeznaczono kwotę 12.000,00 zł. 

 

III. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych nieobjętych Wieloletnią Prognozą 

Finansową zostaną wykonane następujące wydatki: 

1. Budowa zbiornika wody w Gierałtowicach – dotacja dla GZW w Wieprzu. 
 

2. Przebudowa drogi gminnej 470613K w km 06 1+206 do 1+641,15 – ul. 

Kasztanowa w miejscowości Frydrychowice (Gmina Wieprz). 
 

3. Budowa parkingu w miejscowości Gierałtowice. 
 

4. Budowa parkingu w miejscowości Nidek. 

5. Modernizacja budynków przy ul. Pogodna w Wieprzu (garaże). 

6. Modernizacja przedszkola Nidek. 

7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Lawendowa. 

8. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Górska / ul. Wrzosowa. 

9. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Wieprz, montaż 

publicznych oczyszczalni ścieków, zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym. 

10. Zakup maszyny budowlanej dla GZGŚ. 

11. Przydomowe oczyszczalnie – dotacja zgodnie z regulaminem. 

12. Ograniczenie niskiej emisji – dotacja zgodnie z regulaminem na wymianę 

kotłów CO 

13. Budowa oświetlenia w Gminie Wieprz. 

14. Budowa siłowni na wolnym powietrzu (Frydrychowice). 
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