
UCHWAŁA NR XLIX/310/2005 
RADY GMINY GASZOWICE 

Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU 
 

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na rok 2006 
 
                       Na podstawie  art. 18  ust.4 , art. 30 ust.2 pkt1, 4 , art. 51,57,58,60 i 61ustawy  
z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. 142 poz. 1591                        
z późn.zm.)  art. 109-112,116,118,124,128, i 134  ustawy  o finansach publicznych z dnia 26 
listopada1998 roku (Dz. U z 2003 Nr 15 poz.148 z późn.zm.), oraz art. 3 i 4 ustawa                      
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U                  
z 2003 nr 203 poz. 1966 z późn.zm.) 
 
NA WNIOSEK WÓJTA GMINY 
RADA GMINY  GASZOWICE 
 
                                                    U C H W A L A : 
 
                                                               § 1. 
   Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2006 w wysokości zł  12.980.840,40 
   zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały  
   W TYM : 
 
      DOTACJE CELOWE                                    
        -    dochody realizowane w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych 
             ustawami                                        w wysokości zł    1.365.724,00 
   zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały 
 
        - dochody i wydatki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 
                                                                   w wysokości zł     104.828,00 
  zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały 
 
        - dochody i wydatki otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
  
                                                                      w wysokości zł       10.585,00 
 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały 
        
       - dochody i wydatki otrzymane od  samorządu województwa  na zadania bieżące 
          realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
            
                                                                     w wysokości zł     175.878,40 
  zgodnie z  załącznikiem nr 9 do projektu uchwały 
                                                                                                                                                                                   
- dochody własne                                      w wysokości  zł  11.323.825 
 
 
 
 



        a) podatek rolny      100.000 
        b) podatek leśny            500  
        c) podatek od nieruchomości  1.385.175 
        d) opłata skarbowa                    25.000 
        e) opłata eksploatacyjna          150.000 
        f) podatek od środków transportowych  73.000    
        g) podatek od posiadania psa                   4.000               
        h) udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa  3.350.368 
        i) dochody z sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   350.000 
        j) część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. teryt.  4.026.672 
       k) wpływy z karty podatkowej                                                       8.000    
       l) podatek od spadków i darowizn                                               35.000 
       m)  wpływy z opłaty targowej                                                        3.000 
       n) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności  
          urzędowe                                                                                10.000 
      o) część wyrównawcza (z tego kwota podstawowa)               1.248.110 
      p) koncesje na alkohol                                                                90.000 
      r) dochody własne jednostek budżetowych                               380.000 
      s)  podatek od czynnosci cywilnoprawnych                                70.000 
      t) odsetki od nieterminowych wpłat                                            10.000            
      u) odsetki od oprocentowania rachunków bankowych                5.000 
      
 
                                                            § 2. 
  Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2006 w wysokości zł  15.524.518,40 
  zgodnie  z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały       
  w tym : 
 - wydatki bieżące ogółem -14.138.106,40 
   z tego : 
   wynagrodzenia oraz pochodne -  6.618.731 
   dotacje   -3.118.214,00 
   wydatki na obsługę długu publicznego - 70.000 
   wydatki z tyt. poręczeń oraz gwarancji -  -------- 
- wydatki majątkowe   - 1.386.412 
 
      WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH                                   
      w tym : 
     - dochody i wydatki realizowane przez administrację rządową oraz innych zadań 
zleconych ustawami                                                             w wysokości zł  1.365.724,00 
 
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały  
     
    - dochody i wydatki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin)      
                                                                                          w wysokości zł    104.828,00 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały                                                                                  
 
- dochody i wydatki otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między  jednostkami samorządu terytorialnego 
                                                                                             w wysokości zł    10.585,00 



zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały 
 
-  wydatki na realizację zadań publicznych pomiędzy jednostkami samorządu 
    terytorialnego                                                                  w wysokości zł 3.023.214,00 
    w tym : 
   a)  Rolnictwo i Łowiectwo  - 2.735.000,00 
   b) Transport i Łączność      - 268.214,00 
   c) Oświata i Wychowanie   -  20.000,00 
 
zgodnie z  załącznikiem nr 5 do projektu uchwały 
 
-  wydatki na  realizację zadań bieżących dofinansowanych przez samorząd 
   województwa śląskiego                                                w wysokości zł   175.878,40 
  w tym: 
a) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 82.680,00 zł 
b) Kultura fizyczna i sport                               - 93.198,40 zł 
 
 zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały 
    
   - zadania własne                                                            w wysokości zł   10.844.289,00 
   a) Rolnictwo i Łowiectwo  314.412 
   b) Transport i Łączność   270.000 
   c) Gospodarka mieszkaniowa  63.000 
   d) Działalność usługowa          35.000 
   e) Administracja publiczna  2.200.000 
   f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  80.000 
  g) Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nie  
      posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  50.000 
  h) Obsługa długu publicznego    70.000                 
  h) Różne rozliczenia                  55.000 
  i) Oświata i Wychowanie       5.959.518 
   j ) Ochrona Zdrowia               117.000 
     w tym : 
  - profilaktyka przeciwalkoholowa  90.000 
  k) Pomoc  Społeczna                  260.000 
  l) Edukacyjna Opieka Wychowawcza   111.154 
  m) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska   802.205 
  n) Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego         305.500 
  o) Kultura fizyczna i sport                                        151.500 
  
                                                        § 3. 
Planuje się deficyt budżetowy w kwocie zł 2.543.678,00 Deficyt jest pokryty planowanym 
kredytem inwestycyjnym w kwocie zł 3.200.000,00  
 
zgodnie  z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały 
 
  
                                                       § 4                                                                                                   
Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów  nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych w kwocie zł 95.000,00 przeznaczoną na realizację zadań w zakresie 



kultury fizycznej  oraz  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
 
                                                        § 5 
Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury  w kwocie zł  244.000,00 
według rozbicia :                                                  
- Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  - 109.000 
- Ośrodek Kultury w Czernicy                      -  40.000 
- Gminna Biblioteka Publiczna                      -   95.000 
                                                        
                                                        § 6                         
Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2006 
 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały  
 
                                                     § 7 
Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie realizowania inwestycji  
na rok 2006 
 
zgodnie  z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały  
 
                                                 §   8 
Tworzy się rezerwę  ogólną w kwocie zł  55.000,00 
 
                                                 §  9 
Zatwierdza się wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2006 
 
zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu uchwały 
         
                                                   § 10 
 Do obsługi bankowej wskazuje się Getin Bank SA O/ Jastrzębie  
 
                                                  § 11 
  Upoważnia się Wójta Gminy do : 
a)  dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między 
     działami,    
b)  do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 
c) do zaciągania  pożyczek i kredytów krótkoterminowych jednorazowo  na pokrycie  
    występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu w wysokości  
    zł 300.000,00 
                                                 § 12 
   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
                                                 § 13 
.   a)Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2006 
       i podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. 
    b) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 
         
                                                           
 
 



                   Załącznik nr 1 do uchwały 
                                                                                           budżetowej na rok 2006 
                                                                                           

 

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 
 

 

DZ ROZDZ § NAZWA DOCHODY WYDATKI 
010   ROLNICTWO 

I ŁOWIECTWO 
 3.049.412 

 01008  Melioracje wodne 
a) Wydatki bieżące 
     20.000 

 20.000 

 01010  Infrastruktura 
wodociągowa i 
sanitaryjna wsi  
a) Wydatki bieżące 
  ogółem :2.735.000   
   w tym : 
-dotacje -2.735.000 
b) wydatki majątkowe –
291.412 

 3.026.412 

 
 

01030  Izby rolnicze 
a) Wydatki bieżące 
   ogółem : 3.000 

    3.000 

600   TRANSPORT 
I ŁĄCZNOŚĆ 

 538.214 

 60004  Lokalny transport 
zbiorowy 
a) wydatki 
bieżące190.000 
ogółem : 
w tym : 
- dotacje-190.000 

 190.000 

 60016  Drogi publiczne gminne 
a) wydatki bieżące 
 -210.000 

 210.000 

 
 

60014  Drogi publiczne powiato- 
we 
a) wydatki bieżące 
ogółem  78.214 
 
 

   78.214 



w tym  
- dotacje -78.214 

 60017  Drogi wewnętrzne 
a) Wydatki bieżące-
60.000 

 60.000 

700   
 
 
 

GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 
 W tym : 
- dochody z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa, j.s.t. lub innych 
jednostek zaliczanych do 
sektora finansów oraz 
innych umów o 
podobnym charakterze- 
175.000 
- wpływy z sprzedaży 
wyrobów składników 
majątkowych-175.000 

350.000 63.000 

 70004  Różne jednostki 
obsługi gospodarki 
mieszkaniowej 
a) Wydatki bieżące 
 ogółem-50.000 
w tym: 
wynagrodzenia oraz 
pochodne -4.200 

 50.000 

 70005  Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 
w tym : 
a) wydatki bieżące 
ogółem-13.000 

 13.000 

710   DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA 

 35.000 

 71004  Plany zagospodarowania 
przestrzennego 
a) Wydatki bieżące 
ogółem: 25.000 

 25.000 

 71014  Opracowania geodezyjno 
kartograficzne 
a) Wydatki bieżące 
 ogółem 10.000 

 
 

10.000 



750   ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 
W tym : 
-pozostałe odsetki 
 5.000 

47.992 2.242.992 

 75011  Urząd Wojewódzki 
a) Wydatki bieżące 
 ogółem 42.992 
  w tym : 
 - wynagrodzenia 
 oraz pochodne 42.992    

42.992     42.992 

  201
0 

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

42.992  

 75022  Rada Gminy 
a) Wydatki bieżące 
ogółem-125.000 

 125.000 

 75023  Urząd Gminy 
a) Wydatki bieżące 
ogółem 2.020.000 
 w tym : 
- wynagrodzenia 
  i pochodne-1.675.000 
b) wydatki majątkowe-
15.000 

 2.035.000 

 75095  Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące 
ogółem :40.000 

 40.000 



751   URZĘDYNACZEL-
NYCH ORGANÓW 
WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ 
KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNI- 
TWA 

2.220 2.220 

 75101  Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej ,kontroli i 
ochrony prawa 
a) wydatki bieżące 
 ogółem :2.220 
w tym: 
- wynagrodzenia 
  oraz pochodne- 1.220 

2.220 2.220 

  201
0 

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

2.220  

754   BEZPIECZEŃST 
WO PUBLICZNE I 
OCHRONA 
PRZECIWPOŻARO- 
WA 

10.585 90.585 

 75412  Ochotnicze Straże 
Pożarne 
a) Wydatki bieżące 
ogółem 80.000 
- płace i pochodne- 
  32.000 

 80.000 

 75414  Obrona Cywilna 
W tym : 
a) wydatki bieżące  
ogółem 10.585 

10.585 10.585 



z tego: 
-wynagrodzenia oraz 
pochodne 9.885 

  232
0 

Dotacje celowe 
otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień(umów) 
między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

10.585  

756   DOCHODY OD OSÓB 
PRAWNYCH,OD 
OSOB FIZYCZNYCH 
OD INNYCH 
JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM 
W tym : 
- udział w podatku 
  dochodowym od osób 
  fizycznych 3.350.368 
- podatek od nieruchomo- 
  ści    1.385.175 
- podatek rolny-100.000 
- podatek leśny-500           
-podatek od środków 
  transportowych-73.000 
- podatek od posiadania  
  psa-4.000 
- opłaty za koncesje 
alkoholowe- 90.000 
- wpływy z US-113.000                   
- odsetki od nietermino- 
  wych zobowiązań 
10.000                 
- opłata eksploatacyjna 
                     150.000 
- opłata skarbowa 25.000 
-pozostałe podatki opłaty  

5.314.043 50.000 



 lokalne -13.000 
 75647  Pobór podatków 

opłat i niepodatkowych 
 należności budżetowych 
a)wydatki bieżące 
ogółem 50.000 

 50.000 

757   OBSŁUGA DŁUGU 
PUBLICZNEGO   

 70.000 

 75702  Obsługa papierów 
wartościowych, kredytów 
i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 
a) Wydatki bieżące 
ogółem 70.000 
z tego : 
- wydatki na obsługę 
długu j.s.t 70.000 

 70.000 

758   RÓŻNE 
ROZLICZENIA 
- część wyrównawcza 
 (kwota podstawowa 
  1.248.110 
- część oświatowa 
 4.026.672 

5.274.782 55.000 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 
a) wydatki bieżące- 
  ogółem 55.000 

 55.000 

801   OŚWIATA 
PUBLICZNEGO 
WYCHOWANIE 
W tym : 
- wpływy z usług  
  110.000 

110.000 5.979.518 

 80101  Szkoły podstawowe 
a) Wydatki bieżące 
  ogółem :2.507.535 
-wynagrodzenia oraz 
pochodne-2.120.035 
b) wydatki majątkowe – 
1.050.000 

 2.557.535 

 80103  Oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych 
 

  46.600 



a) wydatki bieżące 
    46.600 
   w tym: 
- wynagrodzenia oraz 
  pochodne 43.395 

 80104  Przedszkola 
a) wydatki bieżące  
ogółem :700.000 
w tym: 
-wynagrodzenia  
 oraz pochodne 501.900 
 - dotacje- 20.000 
b) wydatki majątkowe-
30.000 

 700.000 

 80110  Gimnazja 
a) Wydatki bieżące 
  ogółem 1.334.219 
w tym: 
-wynagrodzenia oraz 
pochodne.1.173.219 

 1.354.219 

 80113  Dowożenie uczniów 
a)Wydatki bieżące 
ogółem 40.000 
w tym : 
- dotacje -10.000 

 40.000 

 80114  Zespoły ekonom-
administracyjne szkół 
a) Wydatki bieżące   
ogółem 194.759 
w tym: 
-wynagrodzenia oraz 
pochodne  178.959 

 194.759 

 80144  Inne formy kształcenia 
osobno nie wymienione 
W tym : 
a) wydatki bieżące 
ogółem 10.000 

 10.000 

 80146  Dokształcanie i 
doskonalenia nauczycieli 
a) wydatki bieżące 
  ogółem 15.000 

 15.000 

 80195  Pozostała działalność 
 

 61.405 



Wydatki bieżące 
Ogółem 61.405 
W tym: 
a) wynagrodzenia oraz 
pochodne 6.400 

851   OCHRONA ZDROWIA  117.000 
 85154  Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
a) wydatki bieżące  
  ogółem 90.000 
w tym: 
- wynagrodzenia oraz 
  pochodne 64.000 

  90.000 

 85195  Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące 
 ogółem -27.000 

 27.000 

852   POMOC SPOŁECZNA 1.425.340 1.685.340 
 85212  Świadczenia rodzinne 

oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego   
a) wydatki bieżące 
   ogółem -1.233.259 
w tym : 
- wynagrodzenia oraz 
   pochodne-35.950 

1.269.209 1.269.209 

  201
0 

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

1.269.209  

 85213  Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za 
osoby  pobierające 
niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 

3.876 3.876 



a) wydatki bieżące 
  ogółem : 3.876 

  201
0 

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

3.876  

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne 
a) wydatki bieżące 
ogółem 139.757 

84.757 139.757 

  201
0 

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

47.427  

  203
0 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin) 

37.330  

 85215  Dodatki mieszkaniowe 
a) wydatki bieżące 
ogółem :5.500 

 5.500 

 85219  Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
a) wydatki bieżące 
ogółem :217.024 
w tym: 
-wynagrodzenia oraz 
pochodne 236.922 

51.964 247.024 

  203
0 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na realizację  
własnych zadań bieżących 

51.964  



gmin(związków gmin) 
 85295  Pozostała działalność 

a) wydatki bieżące 
ogółem : 15.534 

15.534 19.974 

  203
0 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na realizację  
Własnych zadań 
bieżących 
gmin(związków gmin) 

15.534  

854   EDUKACYJNA 
OPIEKA WYCHOWA 
WCZA 

 111.154 

 85401  Świetlice szkolne 
a) wydatki bieżące 
ogółem 109.152 
w tym : 
- wynagrodzenia oraz 
pochodne-109.152 

 109.152 

 85446  Dokształcanie i 
doskonalenie nauczycieli 
a) wydatki bieżące 
ogółem 603 

       603 

 85495  Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 
ogółem :1.399 
w tym : 
-wynagrodzenia oraz 
pochodne 1.399 

    1.399  

900   GOSPODARKA 
KOMUNALNA I 
OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

270.000 802.205 

 90002  Gospodarka odpadami 
a) wydatki bieżące- 
ogółem 5.000 

    5.000 

 90013  Schroniska dla zwierząt 
a) wydatki bieżące 
ogółem 12.205 

    12.205 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i 
dróg 
 

   240.000 



a) wydatki bieżące 
ogółem 240.000 

 90017  Zakłady gospodarki 
komunalnej 
a) wydatki bieżące 
ogółem 535.000 
  w tym : 
- wynagrodzenia 
  oraz poch.366.923 

270.000 535.000 

 90095  Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące 10.000 

 10.000 

921   KULTURA I 
OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 
- dotacje celowe 
otrzymane z samorządu 
województwa na zadania 
bieżące realizowane na 
podstawie porozumień 
między j.s.t.-82.680 

82.680 388.180 

 92105  Pozostałe zadania w 
zakresie kultury 
a) wydatki bieżące 
ogółem 13.000 
w tym: 
- dotacje 6.000 

   14.000 

 92109  Domy i ośrodki kultury 
,świetlice ,kluby 
a) wydatki bieżące 
ogółem  279.180 
w tym: 
-dotacje-149.000 

82.680 
 
 

 279.180 

 92116  Biblioteki 
a) wydatki bieżące 
ogółem 95.000 
w tym: 
-dotacje-95.000 

   95.000 

926   KULTURA FIZYCZNA 
I SPORT 
- dotacje celowe otrzyma- 
 ne od samorządu wojew. 
na zadania bieżące reali- 

93.198,40 235.698,40 



zowane na podstawie  
porozumień między 
j.s.t. -93.198,40 

 92601  Obiekty sportowe 
a) wydatki bieżące  
ogółem 15.000 

   15.000 

 92605  Zadania w zakresie 
upowszechniania 
kultury fizycznej 
a) wydatki bieżące 
ogółem 89.000 
w tym 
- dotacje -89.000 

   89.000 

 92695  Pozostała działalność 
W tym: 
a) wydatki bieżące 
140.698,40   

93.198,40 140.698,40 

   OGÓŁEM  12.980.840,40 15.524.518,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Załącznik nr 2 
                                                                                     do uchwały 
                                                                                     budżetowej na rok 2006 
                                                                                                                                                           
 
 

Dochody i wydatki  w zakresie finansowania zadań zleconych przez 
administrację rządową  na rok 2006 

 
Dz. Rozdz. par. NAZWA DOCHODY WYDATKI 
750   ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 
42.992 42.992 

 75011  Urzędy Wojewódzkie 
W tym : 
a) wydatki bieżące ogółem- 
     42.992                       
  z tego : 
- wynagrodzenia i pochodne 
    42.992 

42.992 42.992 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację  
zadań  bieżących z zakresu 
admn.rządowej oraz innych 
zadań zleconych (związkom 
gmin) ustawami 

42.992  

751   URZĘDY NACZLENYCH 
ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ 
KONTROLI 
I OCHORNY PRAWA 
ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

   2.220  2.220 

 75101  Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej ,kontroli 
i ochrony prawa 
 w tym : 
a) wydatki bieżące ogółem  
    2.220 
 w tym: 
- wynagrodzenia oraz   
pochodne  -1.220 

  2.220 2.220 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 

 2.220  



zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych 
gminom(związkom gmin) 
ustawami 

852   POMOC SPOŁECZNA 1.320.512 1.320.512 
 85212  Świadczenia rodzinne oraz 

składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 
W tym : 
a) wydatki bieżące ogółem 
   1.269.209 
 w tym : 
- wynagrodzenia oraz 
pochodne – 35.950 

1.269.209 1.269.209 

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

1.269.209  

 85213   Składki na ubezpieczenia 
społeczne zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające  
niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej  
w tym : 
-a) wydatki bieżące ogółem 
    3.876 

   3.876 3.876 

  2010 Dotacje celowe  otrzymane z 
budżetu państwa  na real. zad. 
bieżących z zakresu admn. 
oraz innych zadań zleconych 
gminom(związkom gmin) 
ustawami 

  3.876  

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze 
Oraz składki na ubezpieczenia 
Społeczne 
W tym : 
a) wydatki bieżące ogółem: 

47.427 47.427 



   47.427 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z  

budżetu państwa  na realiza- 
cję zadań bieżących z zakresu 
admn.rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie   
(związkom gmin) ustawami 

47.427  

   OGÓŁEM ZADANIA 
ZLECONE 

1.365.904 1.365.904 

Do odprowadzenia do budżetu państwa w zakresie  : 
Dz.  750  - Administracja publiczna 
rozdz.  75011 - Urzędy Wojewódzkie 
  par.       2350 -   Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań  zleconych 
                         jednostkom samorządu terytorialnego. 
                         kwota zł   34.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                  Załącznik nr 3 
                    do uchwały                                                   
                                                                                            budżetowej na rok  
                                                                                            2006 
 

Dochody i wydatki  otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) na rok 2006 

 
 

DZIAŁ ROZDZ § NAZWA DOCHODY WYDATKI 
852   POMOC 

SPOŁECZNA 
104.828 104.828 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze 37.330 37.330 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa  na 
realizację zadań bieżących 
gmin (związków gmin) 

37.330  

   Wydatki bieżące ogółem 
37.330 

  

 85219  Ośrodki Pomocy Społecznej 51.964 51.964 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących 
gmin (związków gmin) 

51.964  

   Wydatki bieżące ogółem  
 51.964 
W tym : 
-wynagrodzenia oraz 
pochodne -51.470 

  

 85295  Pozostała działalność 15.534 15.534 
  2030 Dotacje celowe otrzymane 

Z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących 
gmin(związków gmin) 

15.534  

   Wydatki bieżące ogółem 
15.534 

  

   OGÓŁEM 104.828 104.828 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                Załącznik nr 4 do 
                                                                                                 uchwały budżetowej 
                                                                                                 na rok 2006 
 
 
 
            Dochody i wydatki  na zadania bieżące  otrzymane z powiatu 
          na  zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
          między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006 
                                         
 
DZ ROZDZIAŁ § NAZWA DOCHODY WYDATKI 
754   Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

10.585 10.585 

 75414  Obrona Cywilna 
W tym: 
a) wydatki bieżące 
ogółem -10.585 
z tego 
- wynagrodzenia oraz 
pochodne -9.885 

10.585 10.585 

  2320 Dotacje celowe 
otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące 
realizowane na 
podstawie porozumień 
Umów) między j.s.t. 

 10.585  

   OGÓŁEM 10.585 10.585 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                       Załącznik Nr 5 
                                                                                       do uchwały 
                                                                                       budżetowej na rok 2006 
 

Wydatki na realizację zadań publicznych pomiędzy  
jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2006 

 
 

Dz. rozdz. Paragraf NAZWA DOCHODY WYDATKI 
010   ROLNICTWO 

I ŁOWIECTWO 
   2.735.000 

 01010   Infrastruktura 
wodociągowa i 
sanitacyjna wsi 
a) wydatki bieżące 
 ogółem 2.735.000 
 w tym : 
- dotacje- 2.735.000 

   2.735.000 

600   TRANSPORT 
I ŁĄCZNOŚĆ 

   268.214 

 60004  Lokalny transport 
zbiorowy 
a) Wydatki bieżące 
 ogółem 190.000 
 w tym : 
- dotacje – 190.000 

   190.000 

 60014  Drogi publiczne 
powiatowe 
a) wydatki bieżące 
ogółem 78.214 
w tym : 
- dotacje -78.214 

     78.214 

801   Oświata i wychowanie    20.000 
 80104  Przedszkola 

a) wydatki bieżące 
   ogółem : 
w tym: 
- dotacje-  20.000 

   20.000 

   OGÓŁEM  3.023.214 
 
 
 
 



 
                                                                                        Załącznik Nr 6 
                                                                                        do uchwały budżetowej 
                                                                                         Na rok 2006 
                                                    
                       PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2006 
                           (PODZIAŁKA PARAGRAFOWA) 
 
                                                                                                           ( w zł) 
 
PARAGRAF        NAZWA PRZYCHODY ROZCHODY 
    952 Przychody z zaciągniętych 

pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym 

3.200.000,00  

   992 Spłaty otrzymanych 
krajowych pożyczek 
i kredytów 

 656.322,00 

 OGÓŁEM 3.200.000,00 656.322,00 
 
 
OBJAŚNIENIA : 
 
Przychody w kwocie zł 3.200.000,00  dotyczą kredytów inwestycyjnych na realizację 
zadań inwestycyjnych ujętych w dziale 010- Rolnictwo i Łowiectwo : 
- Kanalizacja sanitarna – (ISPA)Fundusz Spójności  -   2.300.000 
- kanalizacja sanitarna Sumina-Gaszowice -                   200.000 
- sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Czernicy –  700.000 
 
Rozchody w kwocie zł 656.322,00 dotyczą spłat zaciągniętych długoterminowych  
zobowiązań (kredyty inwestycyjne) wg następującego rozbicia : 
 
 
1. Bank Gospodarstwa Krajowego (FRIK)                                           42.786 
 
2.  Bank Ochrony Środowiska                                                              153.960 
 
3. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej                                       83.000 
    (BGŻ) 
 
4. ING Bank Śląski                                                                             301.000 
 
5. Bank Millenium                                                                                75.576 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 7 
                                                                                             do  uchwały 
                                                                                             Budżetowej na rok 2006 
 
 
                       Zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu 
                   Ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2006 
 
 
DZIAŁ ROZDZIAŁ   NAZWA PRZYCHODY WYDATKI 
900  Gospodarka 

Komunalna i ochrona 
środowiska 

 40.000 40.000 

 90011 Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

40.000 40.000 

 OGÓŁEM  40.000 40.000 
 
 
ZESTAWIENIE RACHUNKOWE 
 
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku             20.000 
2. Wpływy ogółem                                                         20.000 
    z tego : 
- wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu kar i opłat 
   za korzystanie z środowiska                                       20.000 
3. Wpływy ogółem  (1 + 2 )                                          40.000 
4. Wydatki ogółem                                                       40.000 
   z tego : 
- edukacja ekologiczna                                                    5.000 
- inne wydatki związane z ochroną środowiska          35.000 
5. Stan funduszu obrotowego na koniec roku             10.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                               Załącznik Nr 8 
                                                                                               do  uchwały 
                                                                                               budżetowej na rok  
                                                                                               2006 
 
 
                       WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH  W ZAKRESIE REALIZOWANIA 
                                           INWESTYCJI  NA ROK 2006 
 
                                                                                                        (  w zł ) 
 
DZIAŁ ROZDZIAŁ    NAZWA WIELKOŚĆ 

ŚRODKÓW 
NAZWA ZADANIA 

010  Rolnictwo i Łowiectwo 291.412 Wodociąg – 
Sołectwa Czernica 
            71.442 
Kanalizacja sanitarna 
Sumina 
Gaszowice – 200.000 
Wykup gruntu 
(kanalizacja sanitarna) – 
20.000 
 

 01010 
 

Infrastruktura wodociągo- 
wa i sanitacyjna wsi 

291.412  

750  Administracja publiczna 15.000 Zakupy inwestycyjne –
komputeryzacja 

 75023 Urząd Gminy 15.000  
801  Oświata i Wychowanie 1.080.000 1.050.000- sala 

gimnastyczna  
30.000-elewacja 
budynku Przedszkola 

 80101 Szkoły podstawowe 1.050.000  
 80104 Przedszkola  30.000  
  OGÓŁEM 1.386.412,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 Załącznik nr 9 do  
                                                                                                 uchwały budżetowej 
                                                                                                 na rok 2006 
 
 
                         Dochody i wydatki otrzymane od  samorządu województwa 
                     Na zadania bieżące  realizowane na podstawie porozumień 
                     (umów) między jednostkami  samorządu terytorialnego 
                     na rok 2006 
 
DZ. ROZDZIAŁ § NAZWA DOCHODY WYDATKI 
921   Kultura i Ochrona 

Dziedzictwa 
narodowego 

82.680 82.680 

 92109  Domy i ośrodki 
kultury , świetlice , 
kluby 
Wydatki bieżące 
-82.680 

82.680 82.680 

  2330 Dotacje celowe 
otrzymane od 
samorządu 
województwa na 
zadania bieżące  reali- 
zowane na podstawie  
(umów) między 
jednostkami samorząd. 
terytorialnego 

82.680  

926   Kultura fizyczna 
I sport 

93.198,40 93.198,40 

 92695  Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 
-93.198,40 

93.198,40 93.198,40 

  2330 Dotacje celowe 
otrzymane z 
samorządu 
województwa na 
zadania bieżące 
realizowane na 
podstawie (umów) 
między j.s.t. 

93.198,40 93.198,40 

   OGÓŁEM 175.878,40 175.878,40 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                Załącznik nr 10 do uchwały 
                                                                                 budżetowej na rok 2006 
 
 
                      Wieloletnie programy inwestycyjne 
                           Na lata 2006-2008 
 
 
1. KANALIZACJA SANITARNA  
    Budowa zadania inwestycyjnego będzie zrealizowana na terenie gminy Gaszowice 
    Na podstawie podpisanego porozumienia międzykomunalnego z Miastem Rybnik 
    w ramach programu ISPA)Fundusz Spójności. 
   Celem zadania jest doprowadzenie kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców 
   sołectwa Gaszowice , Szczerbice oraz Piece. 
   Jednostką koordynującą jest Biuro Realizacji Projektów- Miasto Rybnik . Przekazywanie 
   zabezpieczonych środków odbywa się na podstawie zawartego porozumienia. 
   Okres realizacji zadania od 2006-2008    
    
   Poniżej w tabeli zostały przedstawione łączne nakłady finansowe dla naszej 
   Gminy  
   
 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Ogółem 

Lata 2006-2008 
Źródła finansowania 

13.952.870 10.502.692 10.363.590 34.819.152 ISPA)Fundusz Spójności 
  2.630.733   4.175.931      -----   6.806.664 WFOŚi GW )NFOŚiGW 

 pożyczka (kredytobiorcą 
 jest Miasto Rybnik 

 2.300.000 4.951.725    175.058   7.426.783 Budżet gminy- 
Kredyt inwestycyjny 

18.883.603 19.630.348 10.538.648 49.052.599 OGÓŁEM 
 
2.   KANALIZACJA SANITARNA –SUMINA GASZOWICE ZAD. 4 CZ.II 
    
Celem zadania inwestycyjnego jest doprowadzenie  kanalizacji sanitarnej dla 
mieszkańców sołectwa  Gaszowice mieszkających przy ulicach Wiejskiej, 
Kolejowej.  
Jednostką koordynującą będzie gmina Gmina Gaszowice. 
Realizacja zadania odbędzie się w latach 20006-2008 
Nakłady finansowe 
 
Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Ogółem lata 

2006-2008 
Źródła finansowania 

200.000 200.000 3.000.000 3.400.000. W roku 2006 – budżet gminny 
- kredyt inwestycyjny 
 

200.000 200.000 3.000.000 3.400.000 OGÓŁEM 
 
 
 



3. BUDOWA I WYMIANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWIE CZERNICA 
    I ŁUKÓW ŚL. 
 
   Celem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców Śl. 
   oraz wymiana  pozostałej części rur azbestowych . 
   Jednostką koordynującą jest Gmina Gaszowice. Okres realizacji zadania 2006-2008 
 
   Nakłady finansowe  
 
 
Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Ogółem Lata 

2006-2008 
Źródła finansowania 

71.442 100.000 100.000 271.442 Budżet gminy 
71.442 100.000 100.000 271.442 OGÓŁEM 
 
 
 
4.  SALA GIMNASTYCZNA PRZY SP CZERNICA 
 
 
   Celem zadania jest budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernicy 
   dla młodzieży  szkolnej. 
   Jednostką koordynującą jest gmina Gaszowice. Okres realizacji zadania 2006-2007 
 
  Nakłady finansowe 
 
Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Ogółem lata 

2006-2008 
Źródła finansowania 

1.050.000 1.500.000 ----------- 2.550.000 Budżet gminy 
Kredyt inwestycyjny 

1.050.000 1.500.000 ----------- 2.550.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


