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(9UCHWAŁA NR.)
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) art. 211-212, art: 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239 art. 258,
art. 264 ust. 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r.
poz. 1634 z póż.zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnymna terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm).

uchwala się, co następuje:
$ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 72.800.000 zł, w tym;

1) dochody bieżące 64.656.037 zł

2) dochody majątkowe 8.143.963 zł zgodnie
z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.

$ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 77.943.000 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 64.447.908 zł

2) wydatki majątkowe 13.495.092 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

83. Ustala się deficyt budżetu. gminy w wysokości 5.143.000.zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych.

$ 4. Ustala się kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.172.535 zł, wtym nadwyżka budżetowa
w kwocie 5.172.535 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 29.535 zł na spłatę otrzymanej pożyczki,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

$ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 290.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000 zł.

$ 6. Ustala się plan przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.005.312 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

87. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań % zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 5.874.149 zł, zgodnie z załącznikiem Nr5 i 6 do
niniejszej uchwały.

$ 8. Ustala się dochody w kwocie: 390.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 433.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki irozwiązywania problemów alkoholowych izwalczaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem
Nr 7 do niniejszej uchwały.

89. Ustala się dochody w kwocie 8.000zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
oraz wydatki wkwocie 80.000 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków
komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr8 do niniejszej uchwały,

$ 10. Ustala się dochody w kwocie 5.033.000 zł z tytułu opłat. za. odbiór i zagospodarowanie. odpadów
komunalnych oraz wydatki w kwocie 7.065.600 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
zgodniez załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
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$ 11. Ustala się dotacje:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie 3.058.684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a do niniejszej uchwały,

2) celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 660.424 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10b do niniejszej uchwały,

3) podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 4.730.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10c do niniejszej
uchwały.

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
1) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie 276.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10d

do niniejszej uchwały,

2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 940.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10c
do niniejszej uchwały,
$ 12. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

w wysokości 6.000 zł i wydatków nimi finansowanych w kwocie 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do
niniejszej uchwały.

$ 13. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie 13.495.092 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr12 do niniejszej uchwały.

$ 14. Ustala się plan dochodów iwydatków związanych z gromadzeniem: środków z opłat ikar za
korzystanie ze środowiska, w tym dochodów w wysokości 450.000 zł oraz wydatków w wysokości 462.100 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

$ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian planu wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, w granicach działu, z wyłączeniem wydatków wieloletnich,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności
przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmianyte nie pogorszą wyniku budżetu,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia
finansowanego—z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa
wart, 5 ust. I pkt 3 ustawyo finansachpublicznych, o ilc zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów iwydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych
z budżetu środków europejskich,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków
miedzy działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom
Ukrainy w związkuz konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

$ 16, Uchwała wchodzi w życie źdniem 1 śtycznia 2023 roku ipodlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

/
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Załącznik Nr 1 do URG z 21.12.22 r.
w

złotych
Plan dochodów na 20323r.

Dział|Rozdział| $ Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

bieżące
600 Transport i łączność 9 800,00

60017 Drogi wewnetrzne 1 800,00
'Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

0490 |jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 800,00,
odrębnych ustaw

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 8 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

0490 |jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 8 000,00
odrębnych ustaw

700 Gospodarka mieszkaniowa 657 350,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 607 350,00|

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 7 350,00nieruchomości
Wpływy z najmuI dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

0750 |samorządu terytorialnego lub innych jednostek 600 000,00
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 50 000,00
(Wpływy z najmui dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

0750 |samorządu terytorialnego lub innych jednostek 50 000,00
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

710 Działalność usługowa 20 000,00
71035 Cmentarze 20 000,00

0970 |Wpływy z różnych dochodów 20 000,00
750 Administracja publiczna 1236 306,00

75011 Urzędy wojewódzkie 89 179,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 147 127,00

0920 |Wpływy z pozostałych odsetek 1 147 127,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,Ti kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9070,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,TA101
kontroli i ochrony prawa 707099
Dofacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

2010 |rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 070,00
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

752 Obrona narodowa 300,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

2010 |rządowejoraz innych zadań zleconych gminie 300,00
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 32 782 524,00
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
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Wpływy z podałku dochodowego od osób
75601 25 000,00fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej
0350 |osób fizycznych, opłacanego

w
formie karty 25 000,00

podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkówi16615
opłat lokalnych od osób prawnychi innych

10.505:000;00

jednostek organizacyjnych
0310 |Wpływy z podatku od nieruchomości 9 700 000,00
0320 |Wpływy z podatku rolnego 65 000,00
0330 |Wpływy z podatku leśnego 675 000,00
0340 |Wpływy z podatku od środków transportowych 55 000,00)

0500 |Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00

'Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu0810
podatków i opłat 5/000;00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadkówi darowizn, podatku od

76616
czynności cywilno-prawnych oraz podatkówi opłat Tiae0/000:00

lokalnych od osób fizycznych
0310 |Wpływy z podatku od nieruchomości 4 500 000,00
0320 |Wpływy z podatku rolnego 1 300 000,00

0330 |Wpływy z podatku leśnego 15 000,00
0340 |Wpływy z podatku od środków transportowych 550 000,00

0360 |Wpływy z podatku od spadkówi darowizn 50 000,00

0500 |Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 200 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 20 000,00
komorniczej i kosztów upomnień

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 45 000,00
podatków i opłat
VVpływy z mnych opłat stanowiących dochody

75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 857 000,00]
ustaw

0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż 100 000,00napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

0410 |Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00
0460 |Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 420 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 290 000,00napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

0490 |jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 20 000,00
odrębnych ustaw

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 2 000,00podatków i opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

75621 budżetu państwa
13 715 524,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 13 372 915,00
fizycznych

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób 342 609,00prawnych
758 Różne rozliczenia 16 699 590,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek 13 415 988,00
samorządu terytorialnego

2920 |Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 415 988,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 283 602,00

2920 |Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 283 602,00
801 Oświata i wychowanie 1112 218,00

80101 Szkoły podstawowe 160 000,00
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0830 Wpływy z usług 80 000,00

2310

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

80 000,00

80104 Przedszkola 952 218,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 40 200,00)

0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego

662 018,00)

2310

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

250 000,00

852 Pomoc społeczna 839 279,00
w tymztytułu dotacji I środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt2i3
4 879,00]

85213

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

31 500,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

31 500,00)

85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe 237 000,00]

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)y

237 000,00]

85216 Zasiłki stałe 328 000,00!

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

328 000,00]

85219 Ośrodki pomocy społecznej 177 179,00
w tymztytułu dotacji i rodków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt2i3
4 879,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

172 300,00

2057

Dofacja celowa Wramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez
jednostki s ialnego

2059

4 112,00

Dotacja celowa W ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorzadu terytorialnego

767,00

85228 Usługi opiekuńczei specjalistyczne Usługi
opiekuńcze

3 000,00]

0830 Wpływy z usług 3 000,00,

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 61 600,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

61 600,00)
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85295 Pozostała działalność 1 000,00
0970 |Wpływy z różnych dochodów 1 000,00

855 Rodzina 5811 600,00
sWRauczemaroazmne,

swraoczeme

Z Turmiuszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia85602 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5:7:18.000:00

otacja celowa ofrzymanaz budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

2010 |rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 688 000,00
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
2360 |związane z realizacją zadań z zakresu administracji 30 000,00

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
85513 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 93 600,00

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Dotacja celowa otrzymana z budżelu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

2010 |rządowejoraz innych zadań zleconych gminie 93 600,00
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

900 Gospodarka komunalnai ochrona środowiska 5 484 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5 033 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
0490 |jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 5 000 000,00

odrębnych ustaw

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 25 000,00
komorniczej i kosztów upomnień

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 8 000,00
podatkówi opłat
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem90o18 środkówz opłati kar za korzystanie ze środowiska 400:090,00

0690 |Wpływy z różnych opłat 450 000,00
[WpływyTwydatki związanez gromadzeniem9DOZO
środkówz opłat produktowych 1900,90

0400 |Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00]

bieżące razem: 64 656 037,00
w tymztytułu dotacji i rodków na finansowanie
wydatków narealizację zadań finansowanych z 4879.00udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 '

pkt2i3

majątkowe
600 Transport i łączność 642 342,00]

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 642 342,00)
Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami

6300 |samorządu terytorialnego na dofinansowanie 642 342,00|
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

700 Gospodarka mieszkaniowa 350 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 350 000,00|

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
0770 |własności oraz prawa użytkowania wieczystego 350 000,00

nieruchomości

754 Bezpieczeństwo publiczne 1 ochrona 2 400 000,00przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 2 400 000,00

Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski
6370 |Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2 400 000,00

realizację zadań inwestycyjnych
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801 Oświata i wychowanie 1 700 000,00
80101 Szkoły podstawowe 1 700 000,00

6370
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadań inwestycyjnych

1 700 000,00

852 Pomoc społeczna 13 621,00
w tymztytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt2i3
13 621,00)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 13 621,00
w tymztytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt2i3
13 621,00|

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

11 480,00

6259

Dotacja celowa w ramach programów nansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowawart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorzadu terytorialnego.

2 141,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 038 000,00
w tymztytułu dotacji i rodków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt2i3
0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 038 000,00

6370
Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadań inwestycyjnych

3 038 000,00

majątkowe razem: 8 143 963,00
w tymztytułu dotacji I środków na finansowanie
wydatków narealizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowawart. 5 ust. 1

pkt2i3

13 621,00

Ogółem: 72 800 000,00
Wym z tyturu aofacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i
3

18 500,00
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Załącznik Nr 2 do URG Nr z 21.12.22 r.
Plan wydatków na 2023r.

z tego:

w
wydatki na
programy na programya P finansowane z|wypłaty z Wydatki

s świadczenia na
wynagrodzenia i

nzacjąjeh|__dotacje na dzi

składki od nich powerax wiska środków, o
naliczane z których mowa w||gwarancji

'vMe|których mowa wssa art. S ust. 1 pkt art. S ust. 1 pkt
i3

4

budżetowych,

inwestyjej|fransowano z|zakupi||Wniesienie
ałem tytuku||obsługa||majątkowe iść udziałem||objęcie|wkładówdo

. rzecz osób zakupyzadania bieżące|SZCAy.|środkówo|poręczeńi|długu spółek prawazysniych: udziałów|nandlowego

i3,

9 12 17

180 000.

wodne

I łowiectwo

150 000,

usług remontowych 150 000,

rolnicze

w wysokości 2%

ranspor i łączność

transport zbiorowy!

udzielaną między

publiczne wojewódzkie 1184 684, 1.184 684,

1184 684, 1184 684,

wewnetrzne 1017 500,

materiałów i wyposażenia

2269 2269

65

energi

usług remontowych

usług pozostałych

opłaty i składki

usług pozostałych

urystyka
w

turystyki

usług pozostałych

mieszkaniowa
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Dział|Rozdział
wydatki

jednostek
budżetowych,

Wydalki bieżące

mieszkaniowym
gminy

materiałówi wyposażenia

energii

usług remontowych

usług pozostałych

opłaty i składki

energii

usług pozostałych

od nieruchomości

jednostek samorządu

na rzecz budżetu państwa

i odszkodowania wypłacane
rzecz osób fizycznych

usługowa

zagospodarowania

bezosobowe

usług pozostałych

publiczna

wojewódzkie

na

usług pozostałych

na
powiatu)

Id: 915418A0-D74D-48D2-B883-B1B7A9F163BC. Projekt

Z tego:

wydatki na
programy

finansowane z
udziałem

środków, 0
których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2
13

wypłaty z
tytułu

poręczeń |
gwarancji

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

Wydatki
majątkowedotacje na

zadania bieżące

inwestycje i

zakupy
inwestycyjne

obsługa
zrealizacją ich dugu

tutowychsta
zadań;

TT

TT

1778 759,

14

złego:
w

na programy
finansowane Z

udziałem
środków, 0

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2)

i3,

zakupi
objęcie

akcji

udziałów

Wniesienie
wkładów do

spółek prawa
handlowego

Strona 2 z 20

Strona 2



Dział|Rozdział
Wydatki bieżące

ma rzecz osób,

materiałówi wyposażenia

usług remontowych

usług pozostałych

z tytułu

gmin i powiatów na rzecz
jednostek samorządu

oraz związków gmin,
powiatowo-gminnych,
powiatów, związków

na
zadań bieżących

soebie 13 13 000,

4.386 000, 4386

wynagrodzenie roczne 275 275 opo,

779 TY

102 102

Osób 2
bezosobowe 10

materiałówiwyposażenia 205

energii 200

usług remontowych

usług zdrowotnych

usług pozostałych

z usług

służbowe krajowe

służbowe zagraniczne 5

opłaty | składki 160 000,

wydatki

jednostek
budżetowych,

wynagrodzenia I

składki od nich
naliczane

4386

275

779 200,

102

42 000

10

265

200

50

5

486

55

zrealizacją ich
statutowych

dotacje na
zadania bieżące

świadczenia na

rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy

finansowane z
udziałem
środków, 0

których mowa w
art. S ust. 1 pkt2|

i3

wypłaty z.

tytułu

poręczeń i

gwarancji

Wydatki
obsługa|majątkowe
długu

ztego:
w

na programy
finansowane z

udziałem
środków, 0

których mowa w
art. S ust. 1 pkt 2

13,

Inwestycje i

zakupy
inwestycyjne

Wniesienie
wkładów do

spółek prawa
handlowego
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Dział|Rozdział

na fundusz
socjalnych

samorządu

pracowników
członkami korpusu

cywilnej

na przez
zatrudniający

bezosobowe

materiałów i wyposażenia

usług pozostałych

obsługa
terytorialnego

osobowe

osobowe

wynagrodzenie roczne

na Pracy oraz
Solidarnościowy

materiałów i wyposażenia

usług remontowych

usług zdrowotnych

usług pozostałych

z

tytułu
zakupu

służbowe krajowe

opłaty i składki

ma zakładowy
socjalnych

pracowników
członkami korpusu

cywilnej

60 000,

198

13

5

180

850 737;ł

1600,

578 654,

44

so

14

Wydatki bieżąco wydatki

jednostek
budżetowych,

60 000,

198

13

5

180

850 737,

1 600,

s78

4
so

naliczane

dotacje na
z realizacją ich|zadania bieżące

statutowych
zadań;

świadczenia na

wydatki na
programy

finansowane z|wypłatyz
udziałem tytułu|obsługa

środków. o|poręczeńi| dugu
których mowa w|gwarancji

art. 5 ust. 1 pkt 2,

13

Wydatki
mjukowe inwestycje i

zakupy
inwestycyjne

rzecz osób
fizycznych;

ztego:

w

na programy
finansowane zudziałem
środków, 0

których mowa w
art. Sust. 1 pkt 2

13,

Wniesienie
widadów do

spółek prawa
handlowego
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Dział|Rozdział

działalność

wydatki na rzecz osób

usług pozostałych

naczelnych organów
państwowej, kontroli
prawa oraz sądownictwa

naczelnych organów
państwowej, kontroli i

prawa

na oraz
Solidarnościowy

narodowa

wydatki obronne!

osobowe

bezosobowe

materiałów i wyposażer

energii

usług remontowych

usług zdrowotnych

usług pozostałych

opłaty i składki

Wydatki bieżące wydatki

jednostek
budżetowych,

857,

190 000,

184

6

256,

44,

721 000,

721 000,

1

35

205

30

20

20

310

50

810 000:

99

Id: 915418A0-D74D-48D2-B883-B1B7A9F163BC. Projekt

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

wynagrodzenia I

składki od nich
naliczane

dotacje na
z realizacją ich|Zadania bieżące

statutowych
zadań;

205 000,

30

20

wydatki na
programy

finansowane zudziałem
środków, 0

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

i3

wypłaty z
tytułu

poręczeń i

gwarancji

obsługa
długu

Wydatki
majątkowe

3 309 569,

3309

inwestycje
zakupy

inwestycyjne

ztego:

na programy
finansowane z

udziałem
środków, 0

których mowa w|udziałów
art. S ust. 1 pkt 2

13,

zakupi|Wniesienie
obj wkładów do
akc spółek prawa

handlowego
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ztego:

wydatki na

Dział programy
*

na programy

wydatki
B i * wypłaty z Wydatki inwestycje||fmansowane z|zakupi||Wniesienie

jednostek||wynagrodzeniaUrenlizacją Ich
Synki|obsługa||majątkowe zkiny

udziałem||objęcie|wkładówdo

is ch,|składki od nich||©tu Ź poręczeńi|długu
Jawostyczjnć

środków, o akcjii||spółok prawa
"| naliczane

:
gwarancji których mowa w|udziałów|handlowegozadań: art. S ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2

i3 i3,

w

poniesione ze środków z
Funduszu Polski Ład:

inwestycji Strategicznych
realizację zadań inwestycyjnych

2.400 000,

działalność

długu publicznego

papierów wartościowych,
i pożyczek oraz innych

jednostek samorządu

zaliczanych do tytułu
— kredyty i pożyczki

od samorządowych
wartościowych lub

przez jednostkę
terytorialnego kredytów!

pożyczek

rozliczenia 500

ogólne i celowe 500 000,

500 500

i wychowanie 26 822 23638 5' 18711 4925

podstawowe 16 302 661, 13 407 794, 2.894 867

celowa przekazana gminie
zadania bieżące realizowane na!

porozumień (umów)

Jednostkami samorządu

560 560 085,

pekowe 2.204 281, 2.204 281 2.204 281 2.204 281

wynagrodzenie roczne 149 149 149 149

c. 1953110, 1953 110.
ma oraz

Solidarnościowy ze aiżć

materiałówi wyposażenia 1038
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ztego:

wydatki na 5

sau) sze programy na programy
ział|Ro :

s
fnansowane z|wypłaty z Wydatki fmansowane z Wniesienie

Wystslk bieżące forma pzaenehc]dotacje na szcze udziałem tytułu||obsługa|majątkowe udziałem wkładów do
zadania bieżące |  crodków.o|poręczeni | długu środków, o spółek prawabudżełowych, e fizycznych:|raórych mowa w|owerancji inwestycyjne|Których mowa w handlowegozada art. 5 ust. 1 pkt 2. art. 5 ust, 1 pkt 2|

13 i%

inwestycje 1

zakupy
ich

naliczane

39 39 39

energii 289 289 289 289 776,

usług remontowych 271 271 27m 271

usług zdrowotnych 12127, 12127, 12127, 12127,

usług pozostałych 474 147, 474 147, 474 147, 474 147,

= 22650, 2 22

usług obejmujących
ekspertyz, analiz i opinii

służbowe krajowe

opłaty I składki

ma

socjalnych
534

samorządu 123611 123611 123611

pracowników
członkami korpusu 20 20

cywilnej

na PPK finansowane przez akzatrudniający

7996

683 689,

poniesione ze środków z
Funduszu Polski Ład:

Inwestycji Strategicznych
1 700 000, 1 700 000,

realizację zadań inwestycyjnych

celowa przekazana gminie
zadania bieżące realizowane na

porozumień (umów)

jednostkami samorządu

osobowe do
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ztego:

wydatki na x
programy na programyDzie; ROBIN

kiki sis PE świadczenia na|fmansowane z|wypłaty z Wydatki inwestycje]
Snensowane z|zakupi|Wniesienie

ś A

jeóe stek] wynosrodzeniaDPnejnich|dacie na nia udziałem tytułu||obsługa|majątkowe zmyj udziałem objęcie||wkładów do

e ch,|składki od nich ge: r: zadania bieżące Ah środków, o||poręczeni|długu =ji środków, o akcji|spółek praważelowych.|naliczane sa fzycznych;||których mowa w|gwarancji których mowa w|udziałów|handlowego
ZERA art. S ust. 1 pkt 2! art. 5 ust. 1 pkt 2

13 13,

wynagrodzenie roczne

na Fundusz Pracy oraz

materiałów wyposażenia

środków,

energii

usług remontowych

usług zdrowotnych

usług pozostałych

na

socjalnych

pracowników
członkami korpusu

cywilnej

na przez
zatrudniający

osobowe

z

163

1021

6.443 504, 140 594,

celowa przekazana gminie
zadania bieżące realizowane na

porozumień (umów) 1300 000,

jednostkami samorządu

jednostki systemu 700

osobowe da
140 594,

Huene 417877, 417871,

wynagrodzenie roczne 35 31 35345,

434 434
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Dział|Rozdział

materiałów i wyposażenia

środków

energii

usług remontowych

usług zdrowotnych

usług pozostałych

Ztytułuzakupu

usług obejmujących
ekspertyz, analiz i opinii

służbowe krajowe

opłaty I składki 10

na
socjalnych 1945

samorządu 57 708,

pracowników
członkami korpusu

cywilnej

na przez
zatrudniający s:

1835211

137

szkolne

osobowe

ma ubezpieczenia

na oraz
Solidarnościowy

materiałówi wyposażenia

na

Wydatki bieżące

10

1114
s7

23

1835211,

137

598 487,

36 351

80211

11404,

wydatki

jednostek
budżetowych,

761 298,

10

11141

57

23 946,

1835 211,

137 81

wynagrodze!
składki od nich

naliczane

23

1835211,

137 81

541 268,

z realizacją ich

statutowych
zadań;

10

11141,

57

dotacje na
zadania bieżące

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

wydatki na

programy
finansowane zudziałem

środków, 0
których mowa w

art. S ust. 1 pkt
13

wypłaty z
tytułu

poręczeń i

gwarancji

Wydatki
obsługa||majątkowe
długu

ztego:

na programy
finansowane z

udziałem objęcie
środków, 0 akcjii

których mowa w| udziałów
art. 5 ust. 1 pkt

13,

Wniesienie
wkładów do

spółek prawa
handlowego

Mkisdślyski zakupi

zakupy
inwestycyjne
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Dział|Rozdział
Wydatki bieżące wydatki

jednostek
budżetowych,

418477, 418477

277 277
uczniów do szkół 480 480

4 4 500,

ma Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy

bezosobowe 25 000,

usług pozostałych 450 000,

na
zatrudniający

usług pozostałych

członkami korpusu

zadań wymagających
specjalnej organizacji

i metod pracy dla dzieci w
oddziałach
wszkołach

iinnych formach
przedszkolnego

695 710,

podmiotowa z dla
jednostki systemu

osobowe

ma Pracy oraz
Solidarnościowy

ma

socjalnych
na

Id: 915418A0-D74D-48D2-B883-B1B7A9F163BC. Projekt

wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

dotacje na
z realizacją ich|zadania biożące

statutowych
zadań:

450 000,

9

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy

finansowane z
udziałem

środków, 0
których mowa w

art. ust. 1 pkt 2.

13

wypłaty z
tytułu

poręczeń i

gwarancji

ztego:

w

na programy
finansowano zudziałem
środków, 0

których mowa w
art. S ust. 1 pkt 2

i3,

Wydatki
majątkowe|'nwestyciei

zakupy
inwestycyjne

zakup i

objęcie
akcjii

udziałów

Wniesienie
wkładów do

spółek prawa!
handlowego
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Dział|Rozdział

zadań wymagających
specjalnej organizacji

i metod pracy dla dzieci |

wszkołach
1210 343,

70

4a

3520:

161 861,

ma Pracy oraz 2Solidarnościowy
na

sajiych, 35 081

i. sz
801 681.

64 781

uczniom prawa do

dostępu do
materiałów

lub materiałów

materiałów i wyposażenia

działalność

dla uczniów

na

na oraz
Solidarnościowy

bezosobowe

Wydatki bieżące wydatki

jednostek
budżetowych,

1139 961

70

„ 4
3520, 3

161 861 161 861,

23 23

1.000,

108.000,

3.000,

85.000,

wydatki na
programy

finansowane z|wypłaty z
udziałem tytułu||obsługa
środków, o|poręczeńi| dugu

których mowa w|gwarancji
art. S ust. 1 pkt 2

13

Wydatkiświadczenia na Ś,

majątkowerzecz osób
fizycznych;

dotacje na
zadania bieżące

wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

zrealizacją ich
statutowych

zadań;

1104 880,

161 861

23

sm
801 681

64781

inwestycje i

zakupy
inwestycyjne

ztego:

na programy
finansowane z

udziałem
środków, 0

których mowa w
art. S ust. 1 pkt 2!

i3,

zakupi|Wniesienie
objęcie|wkładówdo
akcjii|spółek prawa

udziałów||handlowego
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Wydatki bieżące wydatki

jednostek
budżetowych,

konkursowe

materiałów i wyposażenia

usług pozostałych

zdrowia

ambulatoryjne

usług zdrowotnych

polityki zdrowotnej

terytorialnego,

narkomanii

materiałówi wyposażenia

usług pozostałych

pracowników
członkami korpusu

cywilnej

alkoholizmowi

jednostek zaliczanych

osobowe

wynagrodzenie roczne

bezosobowe

materiałówi wyposażenia

energii

wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

zrealizacją ich
statutowych

zadań;

dotacje na
zadania bieżące

o,

276 000,

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy

finansowane z
udziałem

środków, 0
których mowa w

art. S ust. 1 pkt 2

i3

z
tytułu

poręczeń i

gwarancji

Wydatki
obsługa|majątkowe
długu

złego:

w

na programy
finansowane zudziałem
środków, o

których mowa w
art. S ust. T pkt 2

13,

zakupi
objęcie
ak

Wniesienie
wkładów do

spółek prawa
udziałów|handlowego

inwestycje i

zakupy
inwestycyjne
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Dział|Rozdział
Wydatki bieżące wydatki

jednostek
budżetowych,

usług remontowych

usług zdrowotnych

usług pozostałych

z tytułu usług

służbowe krajowe

opłaty i składki

na zakładowy fundusz

pracowników
członkami korpusu

cywilnej

na przez odl

społeczna 283311.

wzakresie
przemocy w

materiałówi wyposażenia

usług pozostałych

służbowe krajowe

członkami korpusu

opłacane za osoby

na

naturze oraz składki na

społeczne

usług pozostałych

terytorialnego od

mieszkaniowe

społeczne

wydatki na
programy

fmansowane z
udziałem
środków, 0

Których mowa w
art. Sust. 1 pkt 2

13

wypłatyz
tytułu

poręczeń I

gwarancji

świadczenia na
wynagrodzenia i esskładki od nich

naliczane

obsługa
z realizacją ich dustatutowych

Wydatki
majątkowe inwestycje i

zakupy
inwestycyjne

ztego:

w

na programy
finansowane z

udziałem
środków, 0

których mowa w

art. S ust. 1 pkt2|
13,

Wniesienie
wkładów do

spółek prawa
handlowego

zakupi
objęcie
akcjii

udziałów
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ztego:

w
wydatki na
programy na programy

: ; fnansowane z|wypłaty z Wydatki sej|mmansowancz Wniesienie
wydatki bieżące wyda agodzeniai K dotacje na|Świadczenia na|udziałem tyułu|obsługa|majątkowe|"Pwesbcjei udziałem wkładów do

jednostek z realizacją ich : rzecz osób zakupypok,|składki od
eakzocia 1h|zadania bieżące|fzyczwycy:|]środkówo||poręczeńi|długu mwoeycne|srodkówo spółek prawash.|naliczane|Swe 'zycznych;|których mowa w|gwarancji których mowa w handlowegow art. S ust. 1 pkt 2 art. S ust. 1 pkt 2

13 13,

stałe 328

społeczne , 328 o,

pomocy społecznej 1093814, 1039 969, 209 545,

s

wynagrodzenie roczne

ma

ma Fundusz Pracy oraz

bezosobowe

materiałów wyposażenia

energii

usług remontowych

usług remontowych

usług remontowych

usług zdrowotnych

usług pozostałych

usług pozostałych

usług pozostałych

z

służbowe krajowe

opłaty i składki

na
socjalnych

samorządu

pracowników
członkami korpusu

cywilnej

ma przez
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ztego:

programy
4 ż finansowane z|wypłaty z Wydatki ś finansowane Z Wniesienie

Wydatki bieżące||wydatki
uctacje ma|Sedczenia na|"ziem tytułu|||obsługa|majątkowe|"westie|udziałem wkładów do

zrealizacją ich
tutowych

wynagrodzenia i

składki od nich
naliczane

zakupy
inwestycyjne

zadania bieżące|(Zesz osób|środków o|poręczeni | długu środków, o spółek prawa

sz
fizycznych:

[których mowa w|gwarancji których mowa w handlowegoRAR art. 5 ust. 1 pkt 2| art. 5 ust. 1 pkt 2|

jednostek
budżetowych,

opiekuńcze I specjalistyczne
opiekuńcze

usług pozostałych

wzakresie dożywiania

społeczne

materiałów I wyposażenia

celowa przekazana gminie
zadania bieżące realizowane na

porozumień (umów)

jednostkami samorządu

usług pozostałych

opieka wychowawcza 35

materialna dla uczniów o

socjalnym

dla uczniów 35 35
6.092 600, 6.092 600,

35 000, 35

funduszu alimentacyjnego oraz
na ubezpieczenia

i rentowe z
8169330

społecznego

społeczne 5 159 330;

140 170,

wynagrodzenie roczne 6

si 371 400,

na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy

materiałówi wyposażenia

=norgii

usług pozostałych
z
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złego:

. w

programy 75 programy
A snansowane z|wypłaty z wydatki||pwestycej|promowane z|zakupi|Wniesienieświadczeni i

A p

wynagrodzenia | dotacje na
jadczenia na||udziałem tytułu||obsługa|majątkowe|'nwestycie udziałem objęcie|wkładówdo

rzecz osób zakupy eśrodków, o akcjii spółek prawa
których mowa w|gwarancji których mowa w) udziałów||handlowego

art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2!

i3 13,

Wydatki bieżące wydatki

jednostek
budżetowych,

zrealizacją ich
składki od nich|O autowych|Zadania bieżące

ych,|srodków.o||poręczeńi||długu wjnaliczane zada: a
służbowe

na zakładowy fundusz
socjalnych

członkami korpusu

rodziny

osobowe niezaliczone do

wynagrodzenie roczne

na

na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy

materiałówi wyposażenia

służbowe krajowe

na zakładowy fundusz
socjalnych

pracowników
członkami korpusu

cywilnej

zastępcze

terytorialnego od
jednostek samorządu

placówek opiekuńczo-

usług przez Jednostki
terytorialnego od

jednostek samorządu

na ubezpieczenie
opłacane za osoby
niektóre świadczenia

oraz za osoby
dla opiekunów
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ztego:

w
5

Dział|Rozdział |
z ; Wydatki ;|ransowancz|zakupi|Wniesienie

Meni biezaco
ya re wynagrodzenia i

zoizacj|dotacjena WNE tytułu||obsługa|majątkowe nx wd udziałem objęcie|wkładów do
pudzotowych,|składki od

z:s zadania bieżące|rzycznych: o|poręczeńi| dugu
M zzo środków, 0 akcji ||spółek prawa

owych.|naliczane stakułowych NzEcznyycł gwarancji których mowa w|udziałów|handlowego
zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. S ust. 1 pkt 2

10128

pen 6.855 4001

wynagrodzenie roczne

na

na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy

materiałów i wyposażenia

usług
usług

na zakładowy fundusz
socjalnych

na przez

miast i wsi

materiałów i wyposażenia

remontowych

materiałówiwyposażenia

celowa z budżetu na
lub dofinansowanie

realizacji inwestycji i
inwestycyjnych jednostek

150.900;

zaliczanych do sektora
publicznych

dla zwierząt
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gmin i powiatów na rzecz
jednostek samorządu

oraz związków gmin,
powiatowo-gminnych,
powiatów, związków

na
zadań bieżących

materiałów wyposażenia

usług.

ulic, placów dróg

materiałów i wyposażenia

usług remontowych

inwestycyjne Jednostek

poniesione ze środków z

Rządowego Funduszu Polski Ład:

Inwestycji Strategicznych
realizację zadań inwestycyjnych

3038 000,

działania związane z

odpadami

usług pozostałych

"konkursowe

materiałówi wyposażenia

usług remontowych
usług

211

5 205 535,

5165

podmiotowa z budżetu dla
instytucji kultury ao

Id: 915418A0-D74D-48D2-B883-B1B7A9F163BC. Projekt

datki bieżące latki |: " jednostek wynagrodzenia |

składki od nichbudżetowych,aowyc: naliczane

1

21

2 890 000,

30 000,

2.000 000,

360 000,

500

5024935,

5014

4730

dotacje na

wydatki na
programy

finansowane Z

udziałem
środków, 0

których mowa w
art. S ust. 1 pkt 2

13

świadczenia na

rzecz osób
fizycznych;

Wydatki z

majątkowe|essyei
inwestycyjne

3.038 000,

ztego:

w

na programy
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. Sust. 1 pkt 2

13,

zakupi|wniesienie
objęcie|wrładów do
akcjii|spółek prawa

udziałów|handlowego
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Dział|Rozdział

ztego:

wydatki na

Wydatki bieżące wydatki

w

programy na programy
finansowane z|wypłaty z Wydatki s s

finansowane z Wniesienie

jednostek|wynagrodzenia pawian|dotacje na sz "a|udziałem tytuku||obsługa|majątkowe sna udziałem wkładów do

budżetowych,|składki od nieh|2 rat =: zadania bieżące|rzyczmmk środków, o|poręczeńi| dtugu waski środków, 0 spółek prawaych.|naliczane rsa I których mowa w|gwarancji 'yoime||których mowa w handlowegopw art. Sust. 1 pkt 2 art. S ust. 1 pkt 2]

i3 13,

celowa z budżetu dla
jednostek zaliczanych 237 935

sektora finansów publicznych

18

a
21

'usług remontowych
usług pozostałych

94

celowa z budżetu na
lub dofinan-sowanie

realizacji inwestycji
inwestycyjnych innych
sektora finansów

celowa z budżetu jednostki
terytorialnego,

wirybie art. 221 ustawy,
finansowanie lub dofinan-

zadań złeconych do
organizacjom

działalność pożytku

30

458 283 261

30 30

281 261

458 728, 283 261 281261 175 467,

celowa z budżetu jednostki
terytorialnego,

wirybie art, 221 ustawy,
finansowanie lub dofinan-

zadań zleconych do
organizacjom

działalność pożytku

175 467, 175 467,

175 467,

celowa z budżetu dla
jednostek zaliczanych

sektora finansów publicznych

usług remontowych
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Z tego:

z tego: z tego:

Tego?

ś = wydatki na Oy
programy na programyDział|Rozdział|/ Nazwa Plan dak. finansowane z|wypłaty z Wydatki ; finansowane z|zakupi|Wniesienie

grupa Wycie bieżące asss wynogrodzenia i Jppswokszśwścia dotacje na rośćo udziałem tytułu||obsługa|majątkowe m: h

udziałem objęcie|wkładówdo

szem składki od nich|Ouło| zadania bieżące az środków, o||poręczeńi|długu estaA
R

środków, o akcjii|spółek prawaNE, naliczane se "|

których mowa w|gwarancji
'Cyime||których mowa w|udziałów|handlowego

zadnk: art. S ust. 1 pkt 2 art. S ust. 1 pkt 2
13 i3,

1 2 3 4 5 6 I 3 9 10 1 12, 13, 14, 15 16, 17 18 19

Dotacja celowa z budżetu na
ie lub

sstaiiraiżacj west 75 226,00] 0.00 0.00 0.00 0.00] o,oo] 0,00 oo| 0.00 0,00) 75 228,00] 75 226,00] oo| 0.00 0.00|6250 atp erwośky wych nych , : I; : : : X , , I X , : ! ,

jednostek sektora finansów
publicznych

Wydatki ogółem: 77943000,00]|64.447 906,00] 45 304 096,00]—26 927 086,00]|21 377 010.00] 8 506396,00]|7 588 491,00 43 775.0] oo| 150.0] 13 495 osza0] 13495 092,00]|136 22500] 0.9] 0.0]
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Załącznik Nr 3 do URG z 21.12.22 r.

Przychodyi rozchody budżetu w 2023r.

i kredytów

złotych

Lp. Treść ze Kwota

1 3 3 4

Przychody ogółem: 5 172 535,00

1 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 5 172 535,00

Rozchody ogółem: 29 535,00

1
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 992 29 535,00

Id: 915418A0-D74D-48D2-B883-B1B7A9F163BC. Projekt Strona 1



Załącznik Nr 4 do URG z 21.12.22 r.

Wnioski Rad Sołeckich z funduszu sołeckiego do budżetu na 2023r,

Lp|Miejscowość Wyszczególnienie Plan klasyfikacja

"Zakup podkaszarki i materiałów eksploatacyjnych 4 000|921/92109/2800

Zakup i wymiana z montażem piaskownicyi huśtawki na placu 7 500] 900/90095/6050zabaw

1 Bolesławice |Zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego 6 016|921/92109/2800

Wykonanie projektu rozbudowy szatni sportowej 30 000|926/92605/6050

Ksoz pralniczego dla OSP Trzebień- zadanie
6 000]754/75412/6060

Razem 53 516
Zakup i montaż ławostołu i nasadzenie drzewek na placu
zabaw w Rakowicach 16 000|900/90095/6050

Zakup akcesorii edukacyjnych do biblioteki publicznej w
Bożejowicach oraz materiałów + sprzęt RTV

2 STB DZ 1 2108/2600

Zakup ławeki drzewek z nasadzeniem na terenie przy ZSP w 5 000]801/80101/4300
Bożejowicach

Bożejowice - ; :

Ż
a Kompleksowa renowacja boiska sportowego w Otoku -

Rakowice|[zadanie wspólne
3 000|926/92605/2800

Zakup sprzętu ratującego życie i ubrania specjalnego, 7 000|754/75412/4210kamizelek ratunkowych dla OSP Ocice — zadanie wspólne

Zakup sprzętu AGD oraz utrzymania porządku w obiekcie i

21 850/921/92109/2800wokół Domu Ludowego w Bożejowicach

Razem 55 228

Zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego 12 000|921//92109/2800

Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Brzeźnik 3 000/801/80101/4240

Doposażenie Biblioteki Gminnej w gry planszowei zakup 1 400] 921/92109/2800
Teatrzyku Kamiszibai

3 Brzeźnik Zakup wyposażenia do Remizy OSP Brzeźnik-zadanie 32 828|754/75412/4210
wspólne
Wymiana instalacji podświetlenia drzew na parkingu przed 6 000/921/92109/4300Domem Ludowym
Razem 55 228

Zakup stołu centralnego jezdnegoz dolną półką zestali
nierdzewnej wraz z kosztami transportu i montażu

2 OOO|SZ USZTOPIZ80O

Zakup 1 szt. baterii kuchennej zlewozmywakowej z wyciąganą
wylewką z montażem 500|921/92109/2800

4|Chościszowice
Remont Sali zebrań wewnątrz budynku (polegający na
uprzednim przygotowaniu podłoża, tj. szpachlowanie,
gruntowanie ścian i sufitów i malowanie ściani sufitów
wewnątrz budynku)

12 798|921/92109/2800

Razem 15 298

Zakup paliwa, serwis - naprawa posiadanego sprzętu 1 700|921/92109/2800
Ławki zewnętrzne przy Domu Ludowym - zakup, montaż i

Dąbrowa transport
3 500|921/92109/4300

Bolesławiecka [Siłownia zewnętrzna, zakup i montaż przy szatni sportowej w
Dąbrowie Bolesławieckiej

24,625 9OC 095/605)
Razem 29 823
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Zakup instrumentów muzycznych oraz stroi dla Zespołu
„Leśne Nastroje" 10 000|921/92109/2800

6 Dobra Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw 45 228|900/90095/6050

Razem 55 228

Zakup i montaż monitoringu Domu Ludowego 9 000|921/92109/6220

Zakup zestaw pralniczy do prania ubrań strażackich dla OSP
Trzebień — zadanie wspólne

5 000|754/75412/6060

7 Golnice Zakup zestawu lanc kominowych dla OSP Stare Jaroszowice
- zadanie wspólne 6 500|754/75412/4210

Zakup sprzętu AGD 1 536|921/92109/2800

Razem 22 036

Zakup monitoringu do Domu Ludowego 10 000|921/92109/6220
Z . REC

8 Kozłów akup zestawu pralniczego dla OSP Trzebień-zadanie
3 420|754/75412/6060

wspólne
Razem 13 420

,
Budowa chodnika (działka nr 132) we wsi Kraszowice 27 614|600/60017/6050

9 Kraszowice
Razem 27 614

Remont altanyi terenu przy ognisku, odnowienie ławeki 12 000] 900/90003/4270stołów

Zakup, dostawa i montaż sprzętu AGD jako doposażenie D L, 19 000] 921/92109/2800
zakup odkamieniacza
Zakup i montaż klimatyzatora oraz zakup i wymiana zamków 9 000|921/92109/2800

,
w drzwiach DL

10|Kraśnik Dolny
[Zakup i dostawa zestawu nagłośnieniowego do DL 8 000|921/92109/2800

Zakup zestawu pralniczego dla OSP Trzebień-zadanie 2 000|754/75412/6060
wspólne
Zakup kosy spalinowej, naprawy i środki eksploatacyjne do

3 902|921/92109/2800
urządzeń koszących
Razem 53 902

Remont placu zabaw i wymiana uszkodzonych elementów 4 000/900/90095/4270

Aktualizacja tablic z numerami posesji 1 000|600/60017/4300

Zakup dwóch stołów cateringowych rozkładanych oraz trzech
1 500/921/92109/2800

ławek rozkładanych

Zak ó 21/92109/2800
11|Kraśnik Górny akup regałów do naczyń do Domu Ludowego 500|9:

Zakup i montaż przestrzeni konstrukcji wspinaczkowej 15 000/900/90095/6050

Naprawai renowacja altany 10 000/900/90003/4270

Doposażenie OSP Trzebień -ubrania specjalne - zadanie 8 372]754/75412/4210
wspólne

Razem 40 372

Zakup i montaż tablic edukacyjnych 7 000|900/90003/4300

Zakup piłek do gry 250|921/92109/2800

Zakup kosiarki spalinowej + akcesoria + eksploatacja 3 500|921/92109/2800

12| Krępnica|IDoposażenie OSP Trzebień — węże tłoczne - zadanie wspólne 2 000|754/75412/4210

Zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego 12 213|921/92109/2800

Razem 24 963
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Zakup sprzętu i urządzeń sportowych dla ZSP w Kruszynie 12 000[801/80101/4210

Zakup i montaż systemu nawadniania murawy boiska 30 228|926/92605/6220

Modernizacja i konserwacja altan-wiat w parku przyul.CY e" : 7 000/900/90003/4300
13 Kruszyn Świętojańskiej i Bukowej

Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Stare Jaroszowice-
zadanie wspólne

3 000|754/75412/4210

Zakup strojów promocyjnych dla KGWwKruszynie 3 000|921/92109/2800

Razem 55 228

Zakup z transportem i montażem mebli ze stali nierdzewnej 8 200]921/92109/2800do kuchni Domu Ludowego

Zakup kuchenki gazoweji sprzętu AGD do Domu Ludowego 7 000|921/92109/2800

14 Lipiany Zakup i montaż żaluzji oraz kinkietów do Domu Ludowego 2 354|921/92109/2800

Zakup umywalki do łazienki D L 500|921/92109/2800

Zakup firan i zasłon do Domu Ludowego 1 000/921/92109/2800

Razem 19 054

Doposażenie OSP Stare Jaroszowice- zakup turbowentylatora 4 728] 754/75412/6060
oddymiającego-zadanie wspólne

Zakup z montażem zestawu na plac zabaw karuzela 15 000/900/90095/6050

Przegląd i konserwacja kosiarki na boisko LZS oraz naprawai 1 500] 926/92605/2800
konserwacja pozostałego sprzętu na placu zabaw

15 Łaziska
Remonti uzupełnienie pomieszczeń sanitarnych — boisko LZS 4 500|926/92605/2800

Naprawa poszycia wiaty na boisku LZS 2 000|926/92605/4270

Zakup zamrażarki szufladowej do Domu Ludowego 1 500|921/92109/2800

Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego 26 000|921/92109/6050

Razem 55 228

16 Łąka
Budowa boiska do siatkówki plażowej 25 239|926/92605/6050

Razem 25 239

Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw 11 954/900/90095/6050

Zamontowanie oświetlenia na boisku sportowym 11 000/926/92605/6050

17||Mierzwin
JZakup paliwa i części do kosiarek 1 500|921/92109/2800

Zakup dla OSP w Brzeźniku armatury wodneji sprzętu 2 000|754/75412/4210
ratowniczego — zadanie wspólne
Razem 26 454

Zakup i montaż ławo-stołu na plac zabaw 14 000/900/90095/6050

Zakup polowego zraszacza bijakowego na trójnogu +

przyłącze z transportem + węże dla LZS Nowa
41000 B26/92G0S/2800

Zakup kubła na śmieci (stylizowanego) przy tablicy 900]|900/90003/4300
informacyjnej z rysem historycznym

18 Nowa
Zakup hełmu strażackiego dla OSP Ocice - zadanie wspólne 1 000|754/75412/4210

Pomoce dydaktyczne i zakup sprzętu sportowego dla ZSP w
1 028]801/80101/4240Ocicach — zadanie wspólne

Zakup regałów do kuchni Domu Ludowego 500|921/92109/2800

Razem 21 428
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Zakup chłodni i dmuchawo-odkurzaczadoliści, częścii
materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 20419] 9ZUB2109/2800

| za. zestawu pralniczego dla OSP Trzebień-zadanie 6 000] 754/75412/6060
19|NowaWieś |Wspohne

Zakup ubrań specjalnych dla OSP Stare Jaroszowice -zadanie 6 000]754/75412/4210wspólne

Razem 32 419

Zakup i montaż kamer na budynku Domu Ludowego 20 000|921/92109/6220

N
Szafy 2 szt. + sprzęt AGD do Domu Ludowego 3 000/921/92109/2800

owe20 : - - -Jaroszowice |Zakup węży do motopompy pianowej — szlamowej dla OSP 3 123|754/75412/4210Stare Jaroszowice- zadanie wspólne

Razem 26 123

Zakup dmuchawy spalinowej, myjki do okien, urządzenia do
5 228|921/92109/2800

utrzymania chodników i materiałów do wieńca dożynkowego

Zakup pieca konwekcyjno - parowego z akcesoriami do 17 0001921/92109/6220kuchni Domu Ludowego

Zakup motopompy, pompy zanurzeniowej i hełmów 11 000|754/75412/4210strażackich — zadanie wspólne

21 Ocice iałó j ici Zakup usług oraz materiałów eksploatacyjnych do utrzymania 8 0001 926/92605/2800
boiska sportowego oraz sprzętu treningowego dla LKS Ocice

Zakup pokrowca na kontrabas, regałów do Sali Prób i

Ćwiczeń oraz elementów strojów dla członków Zespołu 7 000|921/92109/2800
Śpiewaczego

Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego dla 7 000]801/80101/4240
uczniów ZSP w Ocicach-zadanie wspólne

Razem 55 228

Klub Sportowy Bad Element Otok -renowacja boiska - zadanie 261|926/92605/2800
wspólne

Biblioteka Publiczna w Bożejowicach- zakup książek i22 Otok materiałów edukacyjnych - zadanie wspólne
900! 921/82.108/2600

Zrobienie projektu na rozbudowę Domu Ludowego w Otoku 39 100|921/92109/6050

Razem 40 261

Zakup i montaż monitoringu boiska i placu zabaw 15 000|926/92605/6220

23 Parkoszów Zakup zestawu pralniczego dla OSP Trzebień-zadanie 2 673] 754/75412/6060
wspólne
Razem 17 673

Zakup zestawu pralniczego dla OSP Trzebień-zadanie
21 649|754/75412/6060

24|Stara Oleszna |wspólne

Razem 21 649

Zakup motopompy szlamowej dla OSP Stare Jaroszowice —
7 000|754/75412/4210

zadanie wspólne

26 Stare Wykonanie pełnego automatycznego nawodnienia boiska 18 o00|926/92605/6220
Jaroszowice |trawiastego, piłkarskiego - zadanie wspólne

Zakup zmywarki do Domu Ludowego 2 227|921/92109/2800

Razem 27 227
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Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Stare Jaroszowice —

zadanie wspólne 900|754/75412/4210

Zakup węży do pompy szlamowej dla OSP Stare Jaroszowice
— zadanie wspólne 600|754/75412/4210

Zakup zestawu pralniczego dla OSP Trzebień - zadanie

26 Suszki Zakup sprzętu AGD i mop do Domu Ludowego 8 402|921/92109/2800

Zakup namiotu 3x6 m — 2 szt. 7 000|921/92109/2800

Zakup zestawów piknikowych-6kpi, stoły drewniane - 3 szt. 9 000|921/92109/2800

Razem 25 902

Zakup ławostołu z montażem na placu zabaw 15 000|900/90095/6050

Zakup roślin z nasadzeniem 7 000|900/90004/4300

27 Trzebień Zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego 2 500|921/92109/2800eaa pralniczego dla OSP Trzebień - zadanie 30 728|754/75412/6060

Razem 55 228

Zakup sprzętu AGD do kuchni Domu Ludowego 6 000|921/92109/2800

Zakup moskitier do okien w Domu Ludowym 200|921/92109/2800
28|Trzebień Mały

29 Żeliszów

9 871|754/75412/6060
wspólne

Razem 16071

Zakup motopompy szlamowej i turbowentylatora dla OSP
PGALC GA ZIĄZAC=

: . . 9 000|1500zł., 6060 -Stare Jaroszowice — zadanie wspólne 7500zł

Wykonanie nawodnienia boiska piłkarskiego Klubu
piłkarskiego Żeliszów- Stare Jaroszowice- zadanie wspólne

12 000|926/92605/6220

Remont Sali prób i ćwiczeń w Żeliszowie 4 462|921/92109/2800
Zakup książek, materiałów edukacyjnych i eksploatacyjnych
oraz mebli do biblioteki

2 000|921/92109/2800

Odnowienie ławek przed Domem Ludowym 3 680|921/92109/4270

Wykonanie dodatkowych kierunkowskazówz numerami
budynków

1 537|600/60017/4300

Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw 5 593|900/90095/6050

Razem 38 272
Ogółem 1005 312

Wydatki
Rozdział Wyszczególnienie TTBieżace |Inwestycyjne

60017 Drogi wewnętrzne 2 537 27 614

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 92 823 99 569

80101 Szkoły Podstawowe 28 028 0

90003 Oczyszcznie miast i wsi 36 900 o

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 7 000 0

90095 Pozostała działalność 4 000 169 898

92109 Domyi ośrodki kultury, świetlice i kluby 251 115 121 100

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 261 141 467

Razem 445 664 559 648
Ogółem 1005 312

Id: 915418A0-D74D-48D2-B883-B1B7A9F163BC. Projekt Strona 5



Załącznik nr 5 do URG 21.12.22 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2023r.
Dział [Rozdział Paragrafi Treść Kwota
750 Administracja publiczna 89 179

75011 89 179

2010 Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwana realziacje zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej 89 179
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

751 Urzędy naczelnych organów władzy państowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 3070
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państowej, kontroli i ochrony praw 3070

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realziacje zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej 3 070oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
752 Obrona narodowa 300

75212 Pozostałe wydatki obronne 300

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realziacje zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej 300oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
855 Rodzina 5781 600

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

5 688 000rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realziacje zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej2010 / A W | . : : ! ; 5 688 000oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie Z

85513 przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 93 600
przpisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej 93 600oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Razem 5 874 149

Id: 91541840-D74D-48D2-B883-B1B7A9F163BC. Projekt Strona I



Załącznik Nr 6 do URG z 21.12.22 r.

Plan finansowy wydatkówna zadania zlecone na 2023 r.

Dział|Rozdział Paragrafi Treść Kwota
750 Administracja publiczna 89 179

75011 Urzędy wojewódzkie 89 179
4010 |Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 000
4110 [Składki na ubezpieczenia społeczne 10 800
4120 |Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 379
4300 |Zakup usług pozostałych 14 000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 3 070
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państowej, kontroli i ochrony praw 3070

4010 |Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 570
4110 [Składki na ubezpieczenia społeczne 440
4120 |Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 60

752 Obrona narodowa 300
75212 Pozostałe wydatki obronne 300

4010 |Wynagrodzenia osobowe pracowników 256
4110 |Składki na ubezpieczenia społeczne 44

855 Rodzina 5781 600
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei85502 rentowe z ubezpieczenia społecznego

: 5655.00
3110 |Świadczenia spoleczne 5 159 330
4010 |Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 96 170
4040 |Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 700
4110 |Składki na ubezpieczenia społeczne 363 000
4120 |Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 400
4210 |Zakup materiałów i wyposażenia 10 876
4260 |Zakup energii 10 000
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4300 |Zakup usług pozostalych 19 200
4360 |Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800
4410 |Podróże służbowe krajowe 200
4440 |Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 324
4700 |Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 16 000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie
z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 93 600

85513 przpisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
4130 |Składki na ubezpieczenia zdrowtne 93 600

Razem 5874 149
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Załącznik nr 7 do URG z 21.12.22 r.

Plan dochodówi wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na 2023 r.

Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. 8_ | Plan
DOCHODY

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na
sprzdaz napojów alkoholowych w obrocie 0270 100 000
hurtowym 756 75618
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu 0480 290 000

Razem 390 000
WYDATKI

Zwalczanie narkomanii 851 85153 |4210-4700 4 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 85154 |2800-4710 429 000
Razem 433 000
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Załącznik nr 8 do URG z 21.12.22 r.

Plan dochodówi wydatkówz opłaty za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych na 2023r.

wzł
Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | s | Plan

DOCHODY

Wpływy z innych lokalnych oplat
pobieranych przez jst na 600 60020 0490 8 000
podstawie odrębnych ustaw
Razem 8 000

WYDATKI

Sprzątanie wiat przystankowych 600 60020 4300 80 000

Razem 80 000

Id: 915418A0-D74D-48D2-B883-B1B7A9F163BC. Projekt Strona 1



Załącznik nr 9 do URG z 21.12.22 r.

Plan dochodówi wydatków z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych na 2023 r.

Wyszczególnienie |_ Dział | Rozdz. | $ Plan
DOCHODY

Opłata za odbiór i zagospodarowanie 900 90002 0490,0640, 5033 000
odpadów komunalnych 0910

Razem 5 033 000
WYDATKI

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 900 90002 |4010-4710 7.065 600
komunalnych
Razem 7. 065 600
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Załącznik Nr 10a do URG z 21.12.22 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023r.

wzł
Dział Rozdz. Wyszczególnienie $ Wydatki
600 60004_ |Lokalny transport zbiorowy 2710 510 000,00
600 60013_ |Drogi publiczne wojewódzkie 6050 1 184 684,00
801 80101_ |Szkoły podstawowe 2310 7 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach
SDI 90103

podstawowych 2310 7 000,00
801 80104 |Przedszkola 2310 1 300 000,00

Prowadzenie schroniska dla osób
852 85295 bezdomnychi noclegowni 2310 50 000,00

Razem 3 058 684,00
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Załącznik Nr 10b do projektu budżetu gminy Bolesławiec na 2023 r.

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na 2023r.

wzł
Dział Rozdz. Wyszczególnienie 8 Wydatki
851 85154 |Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2800 270 000

921 92109
Domyi ośrodki kultury, świetlice i

2800 237 935
kluby

921 92109
Domyi ośrodki kultury, świetlice i

6220 56 000
kluby

926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2800 21261

926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6220 75 228

Razem 660 424
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Załącznik Nr 10c do URG z 21.12.22 r.

Dotacja podmiotowadla instytucji kultury na 2023 r.

wzł
Dział Rozdział Nazwa 8 Wydatki
921 92109_ |Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 2480 4 730 000

Razem 4 730 000
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Załącznik Nr 10d do URG z 21.12.22 r.

Dotacje celowenarealizację zadań własnych gminy przez podmioty nienależące do
sektora finansów publicznych na 2023r.

Dział Rozdział Wyszczególnienie _$ TE
cst|ostes |Patupunlicoabiacjnychdakowetno|20|com

921 92120 |Ochrona dziedzictwa narodowego 2360 10 000

926 92605 |Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2360 260 000

Razem 276 000
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Załącznik Nr 10e do URG z 21.12.22 r.

Dotacja podmiotowadla niepublicznych przedszkoli na 2023r.
wzł

Dział Rozdz. Wyszczególnienie s Wydatki
801 80104_ |Przedszkole Niepubliczne 2540 700 000
801 80149_ |Przedszkole Niepubliczne 2540 240 000

Razem 940 000
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Załącznik Nr 11 do URG z 21.12.22 r.

Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków
nimi fnansowanych na 2023 r.

wzł

Dział|Rozdział 8 Dochody kwota
801 Oświata i wychowanie 6000

80101 Szkoły podstawowe 6000

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 6000
postaci pieniężnej

Wydatki
801 Oświata i wychowanie 6000

80101 Szkoły podstawowe 6000
4210__ |Zakup materiałów i wyposażenia 4000
4300 Zakup usług pozostałych 2000
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Załącznik Nr 12 do URG 21.12.22 r.
Zadania inwestycyjne na 2023r.
Dział|Rozdział|Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 40 000,00

01008 Melioracje wodne 40 000,00)

6050 |Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00
Budowa przepompowni przy zbiorniku retencyjnym (dz. 51/42) we wsi Dobra

5 ac s 40 000,00(opracowanie dokumentacji projektowej)
600 Transport i łączność 3 454.084,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 184 684,00

6050 |Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 184 684,00
Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 382 (dawna droga Wojewódzka nr 363)
polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej 1 184 684,00
we wsi Łaziska

60017 Drogi wewnetrzne 2 269 400,00]

6050 |Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 269 400,00]

Budowa chodnika ( dz. nr 132) we wsi Kraszowice 550 000,00)
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej( dz. nr 798/4, 902, 907, 774, 15 000,00
796/6, 780) we wsi Kraśnik Dolny :

udowa drogi ( dz. nr 435/3, 439/4, 438, 489/4) we wsi Trzebień
: A s 680 000,00]

(opracowanie dokumentacji projektowej)
Budowadrogi( dz. nr 737/2, 737/13, 738) we wsi Bolesławice (opracowanie 14 400a r ,00dokumentacji projektowej)
Budowadrogi (dz. nr 18, 19, 40) we wsi Kruszyn I (dz. nr 860/2, 838) we wsi

: Ą = As : 140 000,00]Łaziska (opracowanie dokumentacji projektowej)
Budowa drogi (dz. nr 347/10) we wsi Ocice 100 000,00

Budowa drogi (dz. nr 574/65) we wsi Kruszyn 140 000,00

Budowadrogi (dz. nr 846, 844 i 528/1) we wsi Kraśnik Dolny 180 000,00)

Budowa drogi gminnej (dz. nr 203, 343) we wsi Nowe Jaroszowice 50 000,00

Budowa drogi gminnej (dz. nr 407) we wsi Brzeźnik 200 000,00!

Budowa drogi relacji Nowa Wieś- Golnice - opracowanie dokumentacji 200 000,00projektowej
700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00)

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00

6050 |Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00

Zakup gruntów na realizację zadań własnych 100 000,00,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 309 569,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 3 309 569,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 810 000,00

Rozbudowa budynku OSP We Wsi Ocice (opracowanie dokumentacji 50 000,00projektowej)
Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu 760 000,00strażackiego,

6060 |Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 569,00

Zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Stare Jaroszowice 12 228,00

Zakup zestawu pralniczego dla OSP Trzebień 87 341,00!

ydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:570 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2409 090,00
Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu 2 400 000,00strażackiego

801 Oświata i wychowanie 2 450.000,00

80101 Szkoły podstawowe 2 400 000,00

6050 |Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00
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Rozbudowa szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka 600 000,00

Rozbudowa szkoły we wsi Ocice 100 000,00]

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
1 700 000,00GS70 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :

Rozbudowa szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka 1 700 000,00

80104 Przedszkola 50 000,00

6050  |Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00

Rozbudowa przedszkola we wsi Kruszyn - opracowanie dokumentacji 50 000,00
projektowej

852 Pomoc społeczna 171 872,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 171 872,00!

6050  |Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 647,00

Gmina bez barier - remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 35 647,00

6057 |Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 114 810,00

Gmina bez barier - remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 114 810,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 415,00

Gmina bez barier - remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 21 415,00]

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 613 500,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznegoi klimatu 150 000,00]

Dofacja celowa z budżelu na finansowanie [ub dormansowanie Kosztów
6230  Jrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 150 000,00

sektora finansów publicznych,
Dotacja dla mieszkańców gminy na realizację zadań zwiazanych z

: jk erze s 150 000,00]
ograniczeniem niskiej emisji kominowej

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 252 500,00

6050 |Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 500,00

Budowa oświetlenia drogowego ( dz. nr 253) we wsi Rakowice 17 500,00

Budowa oświetlenia drogowego ( dz. nr 278) we wsi Stare Jaroszowice 28 000,00

Budowa oświetlenia drogowego ( dz. nr 372) we wsi Otok 67 000,00

Budowa oświetlenia drogowego ( dz. nr 402/3, 430) we wsi Żeliszów 40 000,00

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec 62 000,00
Wydatki poniesione Ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:

5810 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
3 038000,00

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec 3 038 000,00

90095 Pozostała działalność 211 000,00]

6050 |Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 211 000,00

Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw we wsi Żeliszów 11 000,00

Zakup i montaż ławostołu na plac zabaw we wsi Nowa 14 000,00

= Tmontaż przestrzeni konstrukcji wspinaczkowejwe Wsi Kraśnik 18 000,00
Zakup I montaż siłowni zewnętrznej przy szatni sportowej we Wsi Dąbrowa 36 000,00Bolesławiecka |

Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw wewsi Mierzwin 16 000,00

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw we wsi Dobra 60 000,00]

aIAI ławostołu i nasadzenie drzewek na placu zabaw we wsi 16 000,00
Zakup i wymiana z montażem piaskownicy I huśtawki na placu zabaw we

: 10 000,00wsi Bolesławice
Zakup ławostołu z montażem na placu zabaw we wsi Trzebień 15 000,00
[Zakup z montażem zestawu na plac zabaw karuzela oraz naprawa i

15 000,00konserwacja pozostałego sprzętu na placu zabaw we wsi Łaziska .

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 180 600,00

92109 Domyi ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 600,00
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6050 |Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94 600,00
Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Otok - opracowanie dokumentacji
projektowej

40 000,00
Rozbudowa Domu Ludowego wewsi Zeliszów - opracowanie dokumentacji

A 5 28 600,00projektowej
Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego we wsi Łaziska 26 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Tub dofinansowanie Kosztów

6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 56 000,00
finansów publicznych.

Dotacja celowa Z Dudzelu na finansowanie lub dofinansowanie KoszTóW

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 56 000,00
finansów publicznych

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00

6050 |Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00

Przebudowa dzwonnicy na punkt widokowy we wsi Kraśnik Dolny 30 000,00]

926 Kultura fizyczna 175 467,00)

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 175 467,00

6050 |Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 239,00

Budowa boiska do siatkówki plażowej we wsi Łąka 25 239,00

Rozbudowa szafni we wsi Bolesławice - opracowanie dokumentacji 30 000,00projektowej
Zamontowanie oświetlenia na boisku sportowym we wsi Mierzwin 45 000,00
Dofacja celowa z Dudzefu na mansowanie [ub dofinansowanie KOsztóW

6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 75 228,00
finansów publicznych
Dotacja celowa Z budzeTu na finansowanie [ub dofnansowanie Kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 75 228,00
finansów publicznych.

Razem 13 495 092,00
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Załącznik nr 13 do URG z 21.12.22 r.

Plan dochodówi wydatków związanych z gromadzeniem środkówz opłati kar za
korzystanie ze środowiska na 2023r.

wzł
Wyszczególnienie Dział Rozdz. 8 Plan

DOCHODY

Wpływy z różnych opłat 900 90019 0690 450 000

Razem 450 000

WYDATKI

Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień 754 75412 6370 140 000

Rozbudowa szkoły we wsi Dąbrowa 801 80101 6370 150 000Bolesławiecka

Wydatki związane z poprawą jakości powietrza 900 90005 4300 7 100

Dotacja dla mieszkańców gminy na realizację
zadań zawiązanych z ograniczeniem niskiej 900 90005 6230 150 000
emisij kominowei eUnieszkodliwianie odpadów zawierajacych 900 90026 4300 5 000azbest

Edukacja ekologiczna 900 90095 4190 10 000

Razem 462 100
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Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r.
poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2022 r. Nr 1634 z późniejszymi zmianami) przedkładam projekt
budżetu gminy na rok 2023, opracowanyw formie opisoweji tabelarycznej.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy szacowaniu wielkości dochodów uwzględniono:

1. stawki podatku od nieruchomości, w wysokościach określonych w uchwale Rady Gminy

Bolesławiec Nr XXXV/339/22 z dnia 26 października br.,

2. stawkę podatku rolnego w wysokości 175 zł za 1 ha przeliczeniowy, wynikającą

z obniżonej przez Radę Gminy do 70 zł ceny skupu 1q żyta określonej w uchwale Rady
Gminy Bolesławiec Nr XXXV/340/22 z dnia 26 października br.,

3. stawki podatku od środków transportowych, w wysokościach określonych w uchwale

Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/341/22 z dnia 26 października br.,

4. stawkę podatku leśnego wynikającą z ceny sprzedaży 1 mj drewna tartacznego,

określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października br. (M.P. z 2022r.poz.

996),

5. założenia i wskaźniki makroekonomiczne, własne prognozyi szacunki.

Ponadto przy szacowaniu wysokości dochodów budżetowych na 2023 r.przyjęto:

« subwencję ogólną dla gmin, w tym subwencję oświatową i wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych , w wysokościach określonych lub

wyszacowanych w oparciu o informację Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia

13 październikabr.,
« środki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej i opieki społecznej w wysokościach określonych w informacji

Wojewody Dolnośląskiego, przesłanej w piśmie FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia

19 październikabr.,
« środkiz tytułu dotacji celowej na prowadzeniei aktualizację rejestru wyborców

w wysokości określonej w informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w

Jeleniej
Górze, przesłanej w piśmie DJG-3113-2/2022 z dnia 21 października br.
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Opierając się na powyższych założeniach opracowany został projekt budżetu gminy

na 2023 r., określający jego wysokość po stronie dochodów na łączną kwotę
72.800.000zł.

Dochody gminy według ważniejszych źródeł ich pozyskiwania w roku 2023,

procentowoi wartościowo, przedstawiają się następująco:

Kwota

Lp. |Źródła dochodu % w zł
1. |Podatki i opłaty 25,57| 18.614.800
2. |Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa|18,84|13.715.524
3. |Dochody z majątku gminy 1,38| 1.007.350
4. |Subwencja ogólna

Wet 22,94|16.699.590

- subwencja oświatowa 18,43| 13.415.988
- subwencja wyrównawcza 4,51| 3.283.602

5. |Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania złecone i własne 9,23| 6.723.049
6. |Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 9,80| 7.138.000
7. |Pozostałe dochody 4,21 3.061.687
8. |Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0,54 390.000
9. |Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 0,62 450.000

10. se za odbiór i zagospodarowanie odpadów 6,87| 5.000.000omunalnych
Najwyższe dochody własne planuje się uzyskaćz tytułu podatkówi opłat

od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości
prawnej. Plan dochodów według wysokości planowanych wpływów przedstawia się
następująco:

* podatek od nieruchomości kwota 14.200.000 zł
* podatek rolny kwota 1.365.000 zł
* podatek leśny kwota 690.000 zł

* podatek od środków transportowych kwota 605.000 zł

* opłata eksploatacyjna kwota 420.000 zł

* podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 1.205.000 zł
* wpływyz innych lokalnych opłat kwota 29.800 zł

* opłata skarbowa kwota 25.000 zł
* podatek od spadówi darowizn kwota 50.000 zł
* podatek od działalności gospodarczej osób kwota 25.000 zł

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
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WYDATKI BUDŻETOWE

Do projektu wydatków budżetowych przyjęto wydatki związane z realizacją
ważniejszych zadań ujętych w strategii rozwoju gminy, wieloletniej prognozie finansowej

oraz zgłoszonych przez Rady Sołeckie. Do kalkulacji wydatków na rok 2023 przyjęto średnio

7,8 % wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych.

Ogółem planowane wydatki na 2023 rok wynoszą 77.943.000 zł. Różnica pomiędzy
dochodami, a wydatkami Gminy w kwocie 5.143.000 zł stanowi deficyt budżetu. Źródłem

sfinansowania deficytu budżetu będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat

ubiegłych w kwocie 5.172.535 zł Zabezpieczono również środki w kwocie 29.535 zł na

spłatę ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiskai
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami

stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła na terenie Gminy Bolesławiec.

Struktura wydatków budżetowych w 2023 r. przedstawia się następująco:
* wydatki bieżące 62.236.068 zł, co stanowi 79,85%,
* remonty 1.711.840 zł, co stanowi 2,20%,
* wydatki inwestycyjne 13.495.092zł, co stanowi 17,31 %,

* rezerwa budżetowa 500.000 zł, co stanowi 0,64%.

Łączne wydatki inwestycyjno — remontowe stanowią kwotę 15.206.932 zł, co stanowi

19,51% planowanych wydatków budżetu.

Propozycje zadań rzeczowych przewidzianych do realizacji w poszczególnych
działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 220.000 zł

Wydatki bieżące 180.000 zł

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:
1. bieżącą konserwację, odbudowę mostówi przepustów oraz 150.000 zł

urządzeń wodno-melioracyjnych,

2. pokrycie składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. 30.000 zł

Wydatki inwestycyjne 40.000 zł
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3.

1.

s

Ga

10.

11.

12.

budowa przepompowni przy zbiorniku retencyjnym (dz. nr 51/42) we wsi Dobra
(opracowanie dokumentacji projektowej).

Dział 600 Transport i łączność 5.061.584 zł

Wydatki bieżące 1.607.500 zł

zbiorowy transport publiczny, 510.000 zł

bieżące utrzymanie dróg gminnych (koszenie poboczy, zimowe 1.017.500 zł
utrzymanie dróg, remonty cząstkowe, ścięcie poboczy dróg, utrzymanie sprzętu
drogowego, uzupełnienie oznakowania i luster drogowych, remont i montaż nowych
barierek na mostkach i przepustach, czyszczenie studzienek ulicznych, tablice
informacyjne), w tym: wykonanie kierunkowskazów z numerami domów wewsi Żeliszów
(środki funduszu sołeckiego w kwocie 1.537 zł) oraz aktualizacja tablic z numerami posesji
wewsi Kraśnik Górny(środki funduszu sołeckiego w kwocie 1.000 zł).

utrzymanie wiat przystankowych, 80.000 zł

Wydatki inwestycyjne 3.454.084 zł

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 (dawana droga wojewódzka nr 363) 1.184.684 zł
polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi
Łaziska
budowa drogi gminnej(dz. nr 407) we wsi Brzeźnik 200.000 zł
budowa chodnika (dz. nr 132) we wsi Kraszowice (środki funduszu 550.000 zł
sołeckiego w kwocie 27.614 zł),

budowa drogi (dz. nr 203, 343) we wsi Nowe Jaroszowice, 50.000 zł

budowa drogi (dz. nr 846, 844, 528/1) we wsi Kraśnik Dolny, 180.000zł
budowa drogi (dz. nr 574/65) we wsi Kruszyn, 140.000zł
budowa drogi (dz. nr 347/10) we wsi Ocice, 100.000 zł

budowa drogi (dz. nr 435/3, 439/4, 438, 489/4) we wsi Trzebień, 680.000 zł
budowa drogi (dz. nr 737/2, 737/13, 738) we wsi Bolesławice 14.400 zł

(opracowanie dokumentacji projektowej),

budowa chodnika w pasie drogi gminnej (dz. nr 798/4, 902, 901, 774) 15.000 zł
we wsi Kraśnik Dolny (opracowanie dokumentacji projektowej),
budowadrogi (dz. nr 18, 19, 40) we wsi Kruszyni (dz. nr 866/2, 838) 140.000 zł
we wsi Łaziska (opracowanie dokumentacji projektowej),
budowa drogi relacji Nowa Wieś — Golnice (opracowanie dokumentacji 200.000 zł

projektowej).

Dział 630 Turystyka 15.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z koszeniem oraz porządkowaniem ciągu

pieszo- rowerowego relacji Kruszyn - Łaziska.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 502.000 zł
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Wydatki bieżące
1. obsługa geodezyjna i wycena nieruchomości,
2. bieżące utrzymanie budynków komunalnych,

(wywóz nieczystości stałych, energia elektryczna, woda, ścieki),
remonty budynków komunalnych,
podatek od nieruchomości i leśny,

opłaty na rzecz budżetu państwa,
LN

pozostała działalność (kary i odszkodowania, pozostałe usługi)

Wydatki inwestycyjne

1. zakup gruntów na realizację zadań własnych

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące

1. plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1) kontynuacja zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wsi:

a) Nowa,
b) Kraszowice
c) Ocice,

d) Stare Jaroszowice,

402.000 zł

184.500 zł

38.000 zł

30.000zł
88.000 zł

30.000 zł

31.500 zł

100.000zł
100.000 zł

216.000 zł
216.000 zł
139.000 zł

e) Nowai Ocice, w granicach udokumentowanego złoża „Kraszowice”,
2. utrzymanie cmentarzy komunalnych. 77.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna 8.771.742 zł

Wydatki bieżące 8.771.742 zł

1. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 89.179 zł

2. działalność Rady Gminy- diety, wydatki rzeczowe, 387.000 zł

3. koszty utrzymania Urzędu Gminy (płace pracowników wraz 7.056.826 zł
z pochodnymi, prowizje bankowe, opłaty pocztowei telekomunikacyjne,
energia elektryczna, gaz, woda, zakupy artykułów biurowychi paliwa,

delegacje służbowe, szkolenia pracowników, ochrona budynku Urzędu,

ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i samochodów służbowych),

promocja gminy, 198.000zł
5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (GZOSZz), 850.737zł

pozostała działalność (w tym diety sołtysów). 190.000 zł
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Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.070 zł
kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

W dziale tym, ze środków otrzymanej dotacji celowej, sfinansowane zostaną koszty
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa 300 zł

W dziale tym, ze środków otrzymanej dotacji celowej, sfinansowane zostaną koszty związane

z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 4.045.569 zł

Wydatki bieżące 736.000 zł

1. rekompensata wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe, 15.000 zł

2. koszty bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 721.000 zł

3. (Trzebień, Brzeźnik, Ocice, Stare Jaroszowice), w tym ze środków funduszu

sołeckiego dla:

1) OSP Ocice na zakup sprzętu ratującego życie i ubrań specjalnych, kamizelek
ratunkowych, hełmówstrażackich, motopompy:

a) Bożejowice — Rakowice- kwota 7.000 zł,

b) Nowa - kwota 1.000zł,
c) Ocice — kwota 11.000 zł,

2) OSP Brzeźnik na zakup wyposażenia, armatury wodnej, sprzętu ratującego życie:

a) Brzeźnik — kwota 32.828 zł,
b) Mierzwin — kwota 2.000zł,

3) OSP Stare Jaroszowice na zakup zestawu lanc kominowych, kamery termowizyjnej,
węży do motopompy szlamowej, motopompy szlamoweji ubrań specjalnych:
a) Golnice — kwota 6.500zł,
b) Kruszyn — kwota 3.000 zł,

c) Nowa Wieś- kwota 6.000zł,
d) Nowe Jaroszowice - kwota 3.123 zł,
e) Suszki — kwota 1.500zł,
f) Stare Jaroszowice — kwota 7.000 zł,

g) Żeliszów — kwota 1.500zł,
4) OSP Trzebień na zakup ubrań specjalnych, węży tłocznych:

a) Kraśnik Górny — kwota 8.372zł,
b) Krępnica — kwota 2.000zł.
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Wydatki inwestycyjne 3.309.569 zł
1. rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu 3.160.000 zł

strażackiego,
2. rozbudowa budynku OSP wewsi Ocice (opracowanie dokumentacji 50.000zł

projektowej),

3. zakup zestawu pralniczego dla OSP Trzebień , w tym ze środków 87.341 zł

funduszu sołeckiego wsi:

a) Bolesławice - kwota 6.000zł,
b) Golnice — kwota 5.000zł,
c) Kozłów - kwota 3.420 zł,
d) Kraśnik Dolny — kwota 2.000 zł,
e) Nowa Wieś- kwota 6.000zł,
f) Parkoszów - kwota 2.673zł,
g) Stara Oleszna — kwota 21.649zł,
h) Trzebień — kwota 30.728zł,
i) Trzebień Mały — kwota 9.871 zł.

4. zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Stare Jaroszowice, 12.228 zł

w tym ze środków funduszu sołeckiego wsi:

a) Łaziska — kwota 4.728zł,
b) Żeliszów — kwota 7.500 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego 150 zł

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2019 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiskai
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami

stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła na terenie Gminy Bolesławiec.

Dział 758 Różne rozliczenia 500.000 zł
Kwota powyższa stanowi:

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane, 290.000zł
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 210.000zł

kryzysowego.
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Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące
1. koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych (płace nauczycieli,

wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, dodatki mieszkaniowe,

ubezpieczenia majątkowe), w tym:

1) dotacja celowa na funkcjonowanie pozaszkolnego punktu

katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Dobra Nowina,”

2) remonty bieżące szkół,

3) fundusz nagród Wójta,

4) zakup ławeki nasadzenie drzewek przy ZSP w Bożejowicach
(środki funduszu sołeckiego),

5) zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Brzeźnik (środki funduszu

sołeckiego),
6) zakup sprzętu i urządzeń sportowych dla ZSP Kruszyn (środki

funduszu sołeckiego w kwocie 12.000 zł)

7) zakup pomocy dydaktycznychi sprzętu sportowego dla uczniów

ZSP Ocice (środki funduszu sołeckiego wsi Nowa)

8) zakup pomocy dydaktycznychi sprzętu sportowego dla uczniów

ZSP Ocice (środki funduszu sołeckiego wsi Ocice)

koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

we wsi Dąbrowa Bolesławiecka, w tym:

1) dotacja celowa na sfinansowanie kosztów kształcenia i wychowania

29.272.336 zł

26.822.336zł
16.869.746 zł

7.000zł
271.076 zł

34.640 zł

5.000zł
3.000 zł

22.000zł
1.028zł
7.000zł

323.448 zł

7.000 zł

i zapewnienia opieki dzieciom w samorządowych oddziałach przedszkolnych
3. koszty funkcjonowania przedszkoli we wsiach: Bożejowice, Brzeźnik 6.443.504 zł

Kraśnik Dolny, Kruszyn, Ocice, Trzebieńi Żeliszów, w tym:

1) dotacja celowa na sfinansowanie kosztów kształcenia, wychowania 1.300.000 zł

i zapewnienia opieki dzieciom 3-5 letnim w przedszkolach

samorządowych,
2) dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola w Łaziskach, 700.000 zł

4. świetlice szkolne, 598.487zł
5. refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych, 480.380 zł

6. doskonalenie zawodowe nauczycieli, 91.618 zł

7. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 695.710 zł

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w tym

dotacja dla niepublicznego przedszkola w Łaziskach w kwocie 240.000 zł,
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8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 1.210.343 zł
i metod pracydla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

9. bezpłatny dostęp do podręczników (środki własne), 1.100zł
10. stypendia Wójta Gminy dla uczniów szkół podstawowych, 85.000zł
11. organizacja konkursów, olimpiad i zakup nagród dla uczniów, 16.200 zł

12. wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych, 3.800 zł

13. pomoc zdrowotna dla nauczycieli. 3.000 zł

Wydatki inwestycyjne 2.450.000 zł

1) rozbudowaszkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka ( w tym środki 2.300.000 zł

Rządowego Funduszu Polski Ład),
2) rozbudowa szkoły we wsi Ocice (opracowanie dokumentacji projektowej, 100.000 zł

realizacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład),
3) rozbudowa przedszkola we wsi Kruszyn (opracowanie dokumentacji 50.000zł

projektowej).

Dział 851 Ochrona zdrowia 466.000 zł

Wydatki bieżące 466.000 zł

1. koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 159.000 zł

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bolesławiec,
sfinansowanie kosztów programu zwalczania narkomanii, 4.000 zł

3. dotacja celowa, w tym: 270.000zł
1. realizacja zadań aktywizujących seniorów,
2. organizacja letniego wypoczynku i zajęć dla dzieci,

3. rajd rowerowy.

dotacja celowa na zakup usług rehabilitacyjnych dla kobiet po mastektomii 6.000 zł

5. sfinansowanie kosztówrealizacji programów zdrowotnych: 27.000 zł

1) „Badania mammograficzne dla kobiet”,

2) „Badania prostaty dla mężczyzn”,

Dział 852 Pomoc społeczna 3.004.986 zł

Wydatki bieżące 2.833.114 zł
1. przemoc w rodzinie, 2.000 zł

2. składki na ubezpieczenia zdrowotne, 31.500 zł

3. wypłata zasiłków okresowych, 1.097.000 zł
4. wypłata dodatków mieszkaniowych, 70.000 zł
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5. wypłata zasiłków stałych, 328.000 zł

bieżące utrzymanie GOPS-u, w tym: 1.093.814 zł

a) realizacja projektu „Gmina Bolesławiec bez barier — remont budynku 135.514 zł

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
7. usługi opiekuńcze, 62.200zł
8. dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, w tym środki 93.600 zł

budżetu gminy w kwocie 32.000zł,
9. dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych 50.000 zł

i noclegowni,
10. sfinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na obóz rehabilitacyjny. 5.000zł

Wydatki inwestycyjne 171.872 zł

Gmina Bolesławiec bez barier — remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 171.872 zł

Społecznej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35.000zł
W dziale tym, ze środków własnych, sfinansowane zostaną
stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, 35.000 zł

Dział 855 Rodzina 6.092.600 zł
1. świadczenia rodzinne, 5.752.000 zł
2. wpieranie rodziny, 77.000 zł

3. rodziny zastępcze, 110.000 zł

4. działalność placówek opiekuńczo — wychowawczych, 60.000 zł

5. składki na ubezpieczenia zdrowotne. 93.600 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.072.400 zł

Wydatki bieżące 10.458.900 zł

1. gospodarka odpadami komunalnymi, w tym: 7.065.600 zł
1) pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 6.805.600 zł

wraz z wynagrodzeniami z pochodnymi,
2) porządkowanie „dzikich wysypisk”, 60.000 zł

3) zakup pojemników na odpady, 200.000 zł
2. oczyszczanie miast i wsi, w tym: 93.000zł

1) koszenie gminnych działek, 40.000 zł

2) remont altanyi terenu przy ognisku, odnowienie ławeki stołów we 12.000 zł
wsi Kraśnik Dolny (środki funduszu sołeckiego)
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3) naprawai renowacja altany we wsi Kraśnik Górny (środki funduszu

sołeckiego),
4) zakup i montaż tablicy edukacyjnej we wsi Krępnica (środki funduszu

sołeckiego w kwocie 7.000 zł)

5) modernizacja i konserwacja altany-wiaty w parku przyul. Świętojańskiej
i ul. Bukowej we wsi Kruszyn (środki funduszu sołeckiego),

6) zakup stylizowanego kubła na śmieci z rysem historycznym przy tablicy
informacyjnej we wsi Nowa (środki funduszu sołeckiego)

bieżące utrzymanie parków, wycinkai pielęgnacja drzew i krzewów,

w tym zakupi nasadzenie roślin we wsi Trzebień (środki funduszu

sołeckiego w kwocie 7.000zł)
wydatki związane z poprawą jakości powietrza (abonament
za system monitorowania jakości powietrza),
schroniska dla zwierząt, w tym:

a) koszty związane z opieka nad zwierzętami(funkcjonowanie Schroniska

10.000 zł

9.000zł
7.000 zł

900 zł

225.000 zł

7.100 zł

142.200 zł

120.200 zł

dla Zwierząt Małych w Przylasku prowadzonym przez Związek Gmin „Kwisa”) ,

opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz konserwacja urządzeń
oświetlenia drogowego,
unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,
pozostała działalność, w tym:

1) edukacja ekologiczna.
2) remont placu zabaw i wymiana uszkodzonych elementów we wsi

Kraśnik Górny(środki funduszu sołeckiego),

Wydatki inwestycyjne
1.

6.

zakup, wymiana oraz montaż piaskownicy i huśtawki na placu zabaw

we wsi Bolesławice (środki funduszu sołeckiego w kwocie 7.500zł)
zakup i montaż ławostołu oraz nasadzenie drzewek na placu zabaw

we wsi Rakowice(środki funduszu sołeckiego),
siłownia zewnętrzna (zakup i montaż) przy szatni sportowej we wsi

Dąbrowa Bolesławiecka (środki funduszu sołeckiego w kwocie 24.623zł),
zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw we wsi Dobra

(środki funduszu sołeckiego w kwocie 45.228 zł),
zakup i montaż przestrzeni konstrukcji wspinaczkowej we wsi

Kraśnik Górny (środki funduszu sołeckiego w kwocie 15.000 zł),

zakup z montażem karuzeli na plac zabaw wewsi Łaziska (środki

2.890.000 zł
5.000 zł

31.000 zł

10.000 zł

4.000 zł

3.613.500 zł

10.000 zł

16.000 zł

36.000zł
60.000 zł

18.000 zł
15.000 zł
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funduszu sołeckiego),
7. zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw wewsi Mierzwin

(środki funduszu sołeckiego w kwocie 11.954 zł),

8. zakup i montaż ławostołu na plac zabaw we wsi Nowa (środki
funduszu sołeckiego),

9. zakup ławostołu z montażem na plac zabaw we wsi Trzebień
(środki funduszu sołeckiego),

10. zakup i montaż huśtawki na plac zabaw wewsi Żeliszów (środki

funduszu sołeckiego w kwocie 5.593 zł),

11.dotacja na realizację zadań związanychz ograniczeniem niskiej emisji

kominowej,

12. modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec.

(w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład).
13.budowa oświetlenia drogowego ( dz. nr 372) we wsi Otok,

16.000 zł

14.000 zł

15.000 zł

11.000 zł

150.000 zł

3.100.000 zł

67.000zł
14.budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 278) we wsi Stare Jaroszowice, 28.000zł
15.budowa oświetlenia drogowego ( dz. nr 253) we wsi Rakowice,

16.budowa oświetlenia drogowego ( dz. nr 402/3, 430) we wsi Żeliszów,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki bieżące

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,
dotacja na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego,
dotacja na realizację zadań związanych z ochroną dziedzictwa

narodowego,
4. pozostałe wydatki, w tym:

a) wymiana instalacji podświetlenia drzew na parkingu przed Domem

Ludowym wewsi Brzeźnik (środki funduszu sołeckiego),
b) zakup, montażi transport ławek zewnętrznych przy Domu Ludowym

we wsi Dąbrowa Bolesławiecka (środki funduszu sołeckiego),
c) odnowienie ławek przed Domem Ludowym wewsi Żeliszów (środki

funduszu sołeckiego).

Wydatki inwestycyjne
1. zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego we wsi Łaziska

(środki funduszu sołeckiego),
2. opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Ludowego

we wsi Otok (środki funduszu sołeckiego w kwocie 39.100 zł),
Id: 915418A0-D74D-48D2-B883-BIB7A9F163BC. Projekt

17.500 zł

40.000 zł

5.205.535 zł

5.024.935 zł
4.730.000 zł

237.935 zł

10.000 zł
47.000zł

6.000 zł

3.500 zł

3.680 zł

180.600 zł

26.000 zł

40.000zł
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3. opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Ludowego
we wsi Żeliszów, 28.600 zł

4. przebudowa dzwonnicy na punkt widokowy wewsi Kraśnik Dolny 30.000 zł

5. dotacja na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego. 56.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 458.728 zł

Wydatki bieżące 283.261 zł

dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizyczneji sportu, 260.000 zł

dotacja na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego, 21.261 zł

3. naprawa poszycia wiaty na boisku LZS we wsi Łaziska 2.000 zł

(środki funduszu sołeckiego).

Wydatki inwestycyjne 175.467 zł

1. rozbudowaszatni sportowej (opracowanie dokumentacji projektowej) 30.000 zł

we wsi Bolesławice (środki funduszu sołeckiego w kwocie 30.000 zł),
2. budowa boiska do siatkówki plażowej we wsi Łąka (środki funduszu 25.239 zł

sołeckiego),
3. zamontowanie oświetlenia na boisku sportowym wewsi Mierzwin 45.000 zł

(środki funduszu sołeckiego w kwocie 11.000 zł),

4. dotacja na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego. 75.228 zł
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