
UCHWAŁA NR XI/81/19
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości  34 546 274,36 zł, jak 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 34 363 232,36  zł, jak 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 183 042,00 zł, 
która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 712 890,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów 
budżetu w wysokości 1 895 932,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 304 900,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 
100 000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych  
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

3) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań gminy w zakresie 
ochrony środowiska, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

4) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego 
z przystanków położonych na drogach w Gminie Bystra-Sidzina oraz wydatki na utrzymanie tych przystanków, 
jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę 
94 784,40 zł, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2020 roku w łącznej kwocie 
1 607 282,65 zł, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2020 roku kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 6 000 000,00 zł, z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Bystra-Sidzina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 
kwoty 5 000 000,00 zł;
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2) emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 
i kredytów do kwoty 1 000 000,00 zł;

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

4) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy 
o finansach publicznych;

5) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom 
organizacyjnym Gminy Bystra-Sidzina;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Bystra-Sidzina

Jan Motor
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Plan dochodów budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok

Dział Rozdział Nazwa Plan
§

Leśnictwo 2 000,00020

Gospodarka leśna 2 000,0002001

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 2 000,00

Dochody bieżące 2 000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 31 100,00400

Dostarczanie wody 31 100,0040002

Wpływy z usług0830 31 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek0920 100,00

Dochody bieżące 31 100,00

Gospodarka mieszkaniowa 196 926,30700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 196 926,3070005

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości0550 5 826,30

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 126 000,00

Wpływy z usług0830 65 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek0920 100,00

Dochody bieżące 196 926,30

Działalność usługowa 64 000,00710

Plany zagospodarowania przestrzennego 45 000,0071004

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej0960 45 000,00

Dochody bieżące 45 000,00

Cmentarze 19 000,0071035

Wpływy z różnych opłat0690 4 000,00

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

0750 7 000,00

Wpływy z usług0830 8 000,00

Dochody bieżące 19 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/81/19

Rady Gminy Bystra-Sidzina

z dnia 27 grudnia 2019 r.
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Dział Rozdział Nazwa Plan
§

Administracja publiczna 57 137,65750

Urzędy wojewódzkie 48 937,6575011

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 48 935,00

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

2360 2,65

Dochody bieżące 48 937,65

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 200,0075023

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień0640 1 200,00

Wpływy z pozostałych odsetek0920 7 000,00

Dochody bieżące 8 200,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 379,00751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 379,0075101

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

2010 1 379,00

Dochody bieżące 1 379,00

Obrona narodowa 400,00752

Pozostałe wydatki obronne 400,0075212

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 400,00

Dochody bieżące 400,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00754

Obrona cywilna 500,0075414

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

2010 500,00

Dochody bieżące 500,00

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

6 125 749,00756

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 500,0075601

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

0350 2 500,00

Dochody bieżące 2 500,00

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

391 200,0075615

Wpływy z podatku od nieruchomości0310 336 400,00
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Dział Rozdział Nazwa Plan
§

Wpływy z podatku rolnego0320 300,00

Wpływy z podatku leśnego0330 53 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych0500 1 500,00

Dochody bieżące 391 200,00

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

1 253 250,0075616

Wpływy z podatku od nieruchomości0310 547 000,00

Wpływy z podatku rolnego0320 43 500,00

Wpływy z podatku leśnego0330 92 000,00

Wpływy z podatku od środków transportowych0340 409 200,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn0360 12 000,00

Wpływy z opłaty targowej0430 1 500,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych0500 140 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910 8 050,00

Dochody bieżące 1 253 250,00

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

133 180,0075618

Wpływy z opłaty skarbowej0410 18 600,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych0480 109 000,00

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

0490 5 580,00

Dochody bieżące 133 180,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 345 619,0075621

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych0010 4 340 619,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych0020 5 000,00

Dochody bieżące 4 345 619,00

Różne rozliczenia 13 544 192,00758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 096 663,0075801

Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 7 096 663,00

Dochody bieżące 7 096 663,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 111 760,0075807

Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 6 111 760,00

Dochody bieżące 6 111 760,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 335 769,0075831

Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 335 769,00
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Dział Rozdział Nazwa Plan
§

Dochody bieżące 335 769,00

Oświata i wychowanie 1 259 614,41801

Szkoły podstawowe 167 811,7580101

Wpływy z różnych opłat0690 100,00

Wpływy z pozostałych odsetek0920 450,00

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 terytoria

2057 149 655,25

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 terytoria

2059 17 606,50

Dochody bieżące 167 811,75

w tym:

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

167 261,75

Przedszkola 630 080,6680104

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego0660 30 000,00

Wpływy z usług0830 38 643,66

Wpływy z pozostałych odsetek0920 200,00

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

2030 288 837,00

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 terytoria

6257 255 000,00

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

6259 17 400,00

Dochody bieżące 357 680,66

Dochody majątkowe 272 400,00

w tym:

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

272 400,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 461 722,0080148

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

0670 139 500,00

Wpływy z usług0830 322 162,00

Wpływy z pozostałych odsetek0920 60,00

Dochody bieżące 461 722,00

Pomoc społeczna 313 831,00852

Domy pomocy społecznej 27 000,0085202

Wpływy z różnych dochodów0970 27 000,00
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Dział Rozdział Nazwa Plan
§

Dochody bieżące 27 000,00

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

11 616,0085213

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

2030 11 616,00

Dochody bieżące 11 616,00

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

17 113,0085214

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

2030 17 113,00

Dochody bieżące 17 113,00

Zasiłki stałe 124 151,0085216

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

2030 124 151,00

Dochody bieżące 124 151,00

Ośrodki pomocy społecznej 84 871,0085219

Wpływy z pozostałych odsetek0920 280,00

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

2030 84 591,00

Dochody bieżące 84 871,00

Pomoc w zakresie dożywiania 49 080,0085230

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

2030 49 080,00

Dochody bieżące 49 080,00

Rodzina 10 987 625,00855

Świadczenie wychowawcze 6 924 756,0085501

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 6 924 756,00

Dochody bieżące 6 924 756,00

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

3 716 156,0085502

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 3 710 156,00

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

2360 6 000,00

Id: 4D553F29-588F-44ED-A441-F10304D5A6E4. Podpisany Strona 7



Dział Rozdział Nazwa Plan
§

Dochody bieżące 3 716 156,00

Wspieranie rodziny 318 990,0085504

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 318 990,00

Dochody bieżące 318 990,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r

27 723,0085513

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 27 723,00

Dochody bieżące 27 723,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 376 220,00900

Gospodarka odpadami komunalnymi 1 371 700,0090002

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

0490 1 370 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień0640 1 600,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910 100,00

Dochody bieżące 1 371 700,00

Oczyszczanie miast i wsi 20,0090003

Wpływy z usług0830 20,00

Dochody bieżące 20,00

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

4 500,0090019

Wpływy z różnych opłat0690 4 500,00

Dochody bieżące 4 500,00

Kultura fizyczna 585 600,00926

Obiekty sportowe 585 600,0092601

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

6260 585 600,00

Dochody majątkowe 585 600,00

34 546 274,36RAZEM DOCHODY
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DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa Plan

Dochody bieżące 33 688 274,36

w tym:

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

167 261,75

Dochody majątkowe 858 000,00

w tym:

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

272 400,00

34 546 274,36RAZEM DOCHODY
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Plan wydatków budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok

Dział Rozdział
Nazwa Plan

Rolnictwo i łowiectwo 83 350,00010

Izby rolnicze 1 200,0001030

Wydatki bieżące 1 200,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 1 200,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 200,00

Pozostała działalność 82 150,0001095

Wydatki bieżące 82 150,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 82 150,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 82 150,00

Leśnictwo 1 100,00020

Gospodarka leśna 1 100,0002001

Wydatki bieżące 1 100,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 1 100,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 100,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40 000,00400

Dostarczanie wody 40 000,0040002

Wydatki bieżące 40 000,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 40 000,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15 600,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/81/19

Rady Gminy Bystra-Sidzina

z dnia 27 grudnia 2019 r.
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 24 400,00

Transport i łączność 856 970,00600

Lokalny transport zbiorowy 13 580,0060004

Wydatki bieżące 13 580,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 13 580,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 13 580,00

Drogi publiczne powiatowe 92 275,0060014

Wydatki majątkowe 92 275,00
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 92 275,00

Drogi publiczne gminne 714 115,0060016

Wydatki bieżące 324 365,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 324 365,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 324 365,00

Wydatki majątkowe 389 750,00
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 389 750,00

Drogi wewnętrzne 7 000,0060017

Wydatki bieżące 7 000,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 7 000,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 7 000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 000,0060078

Wydatki bieżące 30 000,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 30 000,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 30 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 364 520,00700
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 364 520,0070005

Wydatki bieżące 214 520,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 214 520,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 214 520,00

Wydatki majątkowe 150 000,00
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00

Działalność usługowa 272 626,20710

Plany zagospodarowania przestrzennego 100 100,0071004

Wydatki bieżące 100 100,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 100 100,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 95 100,00

Cmentarze 172 526,2071035

Wydatki bieżące 82 526,20
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 81 526,20
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 25 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 56 526,20

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 000,00

Wydatki majątkowe 90 000,00
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000,00

Szkolnictwo wyższe i nauka 5 000,00730

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 5 000,0073016

Wydatki bieżące 5 000,00
w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 000,00

Administracja publiczna 3 262 912,14750

Urzędy wojewódzkie 220 035,0075011
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

Wydatki bieżące 220 035,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 219 735,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 184 535,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 35 200,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 300,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 155 400,0075022

Wydatki bieżące 155 400,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 19 400,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 200,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 18 200,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 136 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 288 512,5475023

Wydatki bieżące 2 288 512,54
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 2 283 412,54
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 572 100,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 711 312,54

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 100,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 200,0075075

Wydatki bieżące 33 200,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 31 700,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 31 700,00

dotacje na zadania bieżące 1 500,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 141 150,0075085

Wydatki bieżące 141 150,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 141 150,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 132 050,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 100,00

Pozostała działalność 424 614,6075095

Wydatki bieżące 424 614,60
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 418 064,60
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 351 567,60

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 66 497,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 550,00

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

1 379,00751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 379,0075101

Wydatki bieżące 1 379,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 1 379,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 379,00

Obrona narodowa 400,00752

Pozostałe wydatki obronne 400,0075212

Wydatki bieżące 400,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 400,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 400,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 251 430,00754

Ochotnicze straże pożarne 223 067,0075412

Wydatki bieżące 223 067,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 204 067,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 21 240,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 182 827,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 19 000,00

Obrona cywilna 1 913,0075414
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

Wydatki bieżące 1 913,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 1 463,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 463,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 450,00

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 6 000,0075415

Wydatki bieżące 6 000,00
w tym:

dotacje na zadania bieżące 6 000,00

Zarządzanie kryzysowe 18 970,0075421

Wydatki bieżące 18 970,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 18 970,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 18 970,00

Pozostała działalność 1 480,0075495

Wydatki bieżące 1 480,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 1 480,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 480,00

Obsługa długu publicznego 166 600,00757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego

166 600,0075702

Wydatki bieżące 166 600,00
w tym:

obsługa długu 166 600,00

Różne rozliczenia 404 900,00758

Rezerwy ogólne i celowe 404 900,0075818

Wydatki bieżące 404 900,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 404 900,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 404 900,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

Oświata i wychowanie 11 824 948,89801

Szkoły podstawowe 7 298 870,0080101

Wydatki bieżące 7 298 870,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 6 827 736,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 6 097 041,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 730 695,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 295 069,00

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

176 065,00

Przedszkola 2 607 517,2080104

Wydatki bieżące 2 587 517,20
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 2 227 237,68
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 976 457,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 250 780,68

dotacje na zadania bieżące 267 272,52

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 93 007,00

Wydatki majątkowe 20 000,00
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00

Dowożenie uczniów do szkół 292 413,2180113

Wydatki bieżące 292 413,21
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 292 413,21
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 292 413,21

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 947,0080146

Wydatki bieżące 46 947,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 46 947,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 46 947,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 1 255 094,0080148
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

Wydatki bieżące 1 255 094,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 1 251 391,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 725 715,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 525 676,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3 703,00

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

78 142,0080149

Wydatki bieżące 78 142,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 74 698,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 74 698,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3 444,00

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

189 801,0080150

Wydatki bieżące 189 801,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 184 041,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 184 041,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 760,00

Pozostała działalność 56 164,4880195

Wydatki bieżące 56 164,48
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 56 164,48
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 500,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 54 664,48

Ochrona zdrowia 138 235,13851

Szpitale ogólne 14 000,0085111

Wydatki majątkowe 14 000,00
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 000,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

Zwalczanie narkomanii 5 000,0085153

Wydatki bieżące 5 000,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 5 000,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 116 987,1385154

Wydatki bieżące 116 987,13
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 98 987,13
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 43 752,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 55 235,13

dotacje na zadania bieżące 18 000,00

Izby wytrzeźwień 2 248,0085158

Wydatki bieżące 2 248,00
w tym:

dotacje na zadania bieżące 2 248,00

Pomoc społeczna 811 492,54852

Domy pomocy społecznej 67 617,2885202

Wydatki bieżące 67 617,28
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 67 617,28
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 67 617,28

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

14 116,0085213

Wydatki bieżące 14 116,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 14 116,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 14 116,00

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

57 113,0085214
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

Wydatki bieżące 57 113,00
w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 57 113,00

Dodatki mieszkaniowe 5 000,0085215

Wydatki bieżące 5 000,00
w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 000,00

Zasiłki stałe 154 151,0085216

Wydatki bieżące 154 151,00
w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 154 151,00

Ośrodki pomocy społecznej 401 239,1385219

Wydatki bieżące 401 239,13
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 399 239,13
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 327 498,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 71 741,13

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 000,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej

7 000,0085220

Wydatki bieżące 7 000,00
w tym:

dotacje na zadania bieżące 7 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 176,1385228

Wydatki bieżące 16 176,13
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 16 176,13
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15 101,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 075,13

Pomoc w zakresie dożywiania 89 080,0085230

Wydatki bieżące 89 080,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 89 080,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 149 955,00854

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 40 955,0085404

Wydatki bieżące 40 955,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 40 955,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 36 455,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4 500,00

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

20 000,0085412

Wydatki bieżące 20 000,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 20 000,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 20 000,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 50 000,0085415

Wydatki bieżące 50 000,00
w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 50 000,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 39 000,0085416

Wydatki bieżące 39 000,00
w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 39 000,00

Rodzina 11 026 050,13855

Świadczenie wychowawcze 6 924 756,0085501

Wydatki bieżące 6 924 756,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 58 860,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 53 156,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 704,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 865 896,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

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

3 710 156,0085502

Wydatki bieżące 3 710 156,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 278 000,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 257 237,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 20 763,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3 432 156,00

Wspieranie rodziny 345 915,1385504

Wydatki bieżące 345 915,13
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 37 215,13
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 32 907,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4 308,13

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 308 700,00

Rodziny zastępcze 17 500,0085508

Wydatki bieżące 17 500,00
w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 17 500,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 kwietnia 2014 r

27 723,0085513

Wydatki bieżące 27 723,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 27 723,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 27 723,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 297 934,13900

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,0090001

Wydatki majątkowe 100 000,00
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00

Gospodarka odpadami komunalnymi 1 602 930,0090002
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

Wydatki bieżące 1 602 930,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 1 602 930,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 31 210,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 571 720,00

Oczyszczanie miast i wsi 11 300,0090003

Wydatki bieżące 11 300,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 11 300,00
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 600,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 7 700,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 200,0090004

Wydatki bieżące 6 200,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 6 200,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 6 200,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 184 004,1390005

Wydatki bieżące 56 429,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 7 000,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 7 000,00

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

49 429,00

Wydatki majątkowe 127 575,13
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 127 575,13
w tym:

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

97 226,13

Schroniska dla zwierząt 30 000,0090013

Wydatki bieżące 30 000,00
w tym:
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

wydatki jednostek budżetowych, 30 000,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 30 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 327 000,0090015

Wydatki bieżące 327 000,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 327 000,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 327 000,00

Pozostała działalność 36 500,0090095

Wydatki bieżące 16 500,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 16 500,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 16 500,00

Wydatki majątkowe 20 000,00
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 038 729,20921

Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,0092105

Wydatki bieżące 10 000,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 10 000,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 627 021,0092109

Wydatki bieżące 627 021,00
w tym:

dotacje na zadania bieżące 627 021,00

Biblioteki 179 190,0092116

Wydatki bieżące 179 190,00
w tym:

dotacje na zadania bieżące 179 190,00

Muzea 177 476,0092118
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

Wydatki bieżące 177 476,00
w tym:

dotacje na zadania bieżące 177 476,00

Pozostała działalność 45 042,2092195

Wydatki bieżące 4 650,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 4 650,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4 650,00

Wydatki majątkowe 40 392,20
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 392,20

Kultura fizyczna 1 364 700,00926

Obiekty sportowe 1 170 000,0092601

Wydatki majątkowe 1 170 000,00
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 170 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej 114 000,0092605

Wydatki bieżące 114 000,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 34 000,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 34 000,00

dotacje na zadania bieżące 80 000,00

Pozostała działalność 80 700,0092695

Wydatki bieżące 700,00
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 700,00
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 700,00

Wydatki majątkowe 80 000,00
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

34 363 232,36RAZEM WYDATKI
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WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa Plan
Wydatki bieżące 32 069 240,03

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 18 716 459,51

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12 170 039,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 6 546 419,91

dotacje na zadania bieżące 1 365 707,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 594 979,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

225 494,00

obsługa długu 166 600,00
Wydatki majątkowe 2 293 992,33

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 293 992,33

w tym:

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

97 226,13

34 363 232,36RAZEM WYDATKI
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Przychody i rozchody budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok

Symbol Nazwa RozchodyPrzychody

902
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej

12 890,00

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1 000 000,00

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 700 000,00

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 895 932,00

1 712 890,00RAZEM 1 895 932,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/81/19

Rady Gminy Bystra-Sidzina

z dnia 27 grudnia 2019 r.
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Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych Gminie Bystra-Sidzina odrębnymi ustawami na 2020 rok

Symbol
Nazwa

dochody

Dział
Rozdział

§ wydatki

Plan

750 Administracja publiczna 48 935,00 48 935,00

Urzędy wojewódzkie75011 48 935,00 48 935,00

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

48 935,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 727,20
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 143,92
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 062,55

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

1 001,33

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 1 379,00 1 379,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa

75101
1 379,00 1 379,00

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

1 379,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 151,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 199,02

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

28,22

752 Obrona narodowa 400,00 400,00

Pozostałe wydatki obronne75212 400,00 400,00

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

400,00

4300 Zakup usług pozostałych 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00

Obrona cywilna75414 500,00 500,00

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

500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00
4300 Zakup usług pozostałych 250,00

855 Rodzina 10 981 625,00 10 981 625,00

Świadczenie wychowawcze85501 6 924 756,00 6 924 756,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/81/19

Rady Gminy Bystra-Sidzina

z dnia 27 grudnia 2019 r.
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Symbol
Nazwa

dochody

Dział
Rozdział

§ wydatki

Plan

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

6 924 756,00

3110 Świadczenia społeczne 6 865 896,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 856,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

1 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 153,75
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,25

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

85502
3 710 156,00 3 710 156,00

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

3 710 156,00

3110 Świadczenia społeczne 3 432 156,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 752,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183 285,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

700,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 046,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 067,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00

Wspieranie rodziny85504 318 990,00 318 990,00

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

318 990,00

3110 Świadczenia społeczne 308 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 850,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 237,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

170,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 783,00
4300 Zakup usług pozostałych 800,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r

85513

27 723,00 27 723,00
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Symbol
Nazwa

dochody

Dział
Rozdział

§ wydatki

Plan

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

27 723,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 723,00

11 032 839,00RAZEM 11 032 839,00
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Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację
zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnnym

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Symbol
Nazwa

dochody

Dział
Rozdział

§ wydatki

Plan

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 109 000,00 0,00

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

75618
109 000,00 0,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 109 000,00

851 Ochrona zdrowia 0,00 121 987,13

Zwalczanie narkomanii85153 0,00 5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi85154 0,00 116 987,13

2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom

18 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 377,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 400,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

675,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 600,00
4220 Zakup środków żywności 7 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00
4300 Zakup usług pozostałych 23 900,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 250,00
4430 Różne opłaty i składki 60,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,13
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00

109 000,00RAZEM 121 987,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/81/19

Rady Gminy Bystra-Sidzina

z dnia 27 grudnia 2019 r.
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Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Bystra-Sidzina w zakresie ochrony środowiska na 2020 rok

Symbol
Nazwa

dochody

Dział
Rozdział

§ wydatki

Plan

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 500,00 4 500,00

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

90019
4 500,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 4 500,00

Pozostała działalność90095 0,00 4 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00

4 500,00RAZEM 4 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/81/19

Rady Gminy Bystra-Sidzina

z dnia 27 grudnia 2019 r.
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Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu
zbiorowqego z przystanków położonych na drogach w Gminie Bystra-Sidzina oraz wydatki na

utrzymanie tych przystanków na 2020 rok

Symbol
Nazwa

dochody

Dział
Rozdział

§ wydatki

Plan

600 Transport i łączność 0,00 5 580,00

Lokalny transport zbiorowy60004 0,00 5 580,00
4270 Zakup usług remontowych 5 580,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 580,00 0,00

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

75618
5 580,00 0,00

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

5 580,00

5 580,00RAZEM 5 580,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/81/19

Rady Gminy Bystra-Sidzina

z dnia 27 grudnia 2019 r.
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Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w Gminie Bystra-Sidzina na 2020 rok

Symbol
Nazwa

dochody

Dział
Rozdział

§ wydatki

Plan

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 371 700,00 1 602 930,00

Gospodarka odpadami komunalnymi90002 1 371 700,00 1 602 930,00

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

1 370 000,00

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

1 600,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

510,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 563 640,00
4430 Różne opłaty i składki 1 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 780,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00

1 371 700,00RAZEM 1 602 930,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/81/19

Rady Gminy Bystra-Sidzina

z dnia 27 grudnia 2019 r.
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Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok 
 

 
Dział Rozdział 

Nazwa Plan 

z tego 

Bystra 
Podhalańska 

Sidzina 
  

  

 

 

 

710 Działalność usługowa 47 392,20 47 392,20  
 

 71035 Cmentarze 47 392,20 47 392,20  
 Wyposażenie domu pogrzebowego – pomieszczenia do 

przechowywania zwłok w Bystrej Podhalańskiej oraz 
rozbudowa nagłośnienia na cmentarzu komunalnym w 
Bystrej Podhalańskiej 

47 392,20 47 392,20  

   

 

 

 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00  7 000,00 
 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 7 000,00  7 000,00 
 Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Sidzinie 
7 000,00  7 000,00 

   
 

 

 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 392,20  40 392,20 
 

 92195 Pozostała działalność 40 392,20  40 392,20 
 Wykonanie ogrodzenia działek gminnych w Centrum wsi 

Sidzina (Dz.Ewid. nr 31/4 i 31/11) zlokalizowanych przy 
budynku „Agronomówki” 

40 392,20  40 392,20 

 

   

 

 

 

 RAZEM WYDATKI  94 784,40 47 392,20 47 392,20 
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Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystra-Sidzina
w 2020 roku

Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Administracja publiczna 1 500,00750

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500,0075075
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 1 500,00

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1 500,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,00754

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 6 000,0075415
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom

2820 6 000,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 000,00

Oświata i wychowanie 267 272,52801

Przedszkola 267 272,5280104
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 77 617,32

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 77 617,32
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty2540 189 655,20
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 189 655,20

Ochrona zdrowia 34 248,00851

Szpitale ogólne 14 000,0085111
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

6300 14 000,00

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 14 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 000,0085154
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom

2820 18 000,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 18 000,00

Izby wytrzeźwień 2 248,0085158
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

2710 2 248,00

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 2 248,00

Pomoc społeczna 7 000,00852

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej

7 000,0085220

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

2710 7 000,00

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 7 000,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 227 575,13900

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,0090001
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych

6230 100 000,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100 000,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 127 575,1390005
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych

6230 30 349,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 30 349,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6629 97 226,13

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 97 226,13

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 983 687,00921

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 627 021,0092109
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury2480 627 021,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - Gminny Ośrodek
Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie

627 021,00

Biblioteki 179 190,0092116
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury2480 179 190,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - Gminna Biblioteka
Publiczna w Sidzinie

179 190,00

Muzea 177 476,0092118
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury2480 177 476,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - Skansen w Sidzinie -
Muzem Kultury Ludowej

177 476,00

Kultura fizyczna 80 000,00926

Zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000,0092605
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom

2820 80 000,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 80 000,00

1 607 282,65RAZEM WYDATKI
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