
 
 

UCHWAŁA NR XXIV/194/2020 
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2021 rok 

Na podstawie art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., 
poz. 869 z późn.  zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020r., poz. 713  późn. zm.) - Rada Gminy Wietrzychowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 18 025 752 zł, 
w tym:  

1) dochody bieżące: 15 496 692 zł; 

2) dochody majątkowe: 2 529 060 zł; 

᠆ zgodnie z poniższym zestawieniem: 
Lp. Dział

  
Źródło dochodów  Wysokość 

w zł  
1   2   3   4   
1. 020 LEŚNICTWO  1 700 
  w tym dochody bieżące:   
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze (§ 0750)   

1 700 

2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500 
  w tym dochody bieżace:    
  - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)   500 

3. 630 TURYSTYKA 119 300 
  w tym dochody majątkowe:    
  - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziłęm środków europejskich oraz środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, oraz płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)   

119 300 

4. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 972 555 
  w tym:    
  a) dochody bieżące:  
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)   125 
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze (§ 0750)   

100 000 

  - wpływy z postałych odsetek (§ 0920)   100 
  - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)   40 000 
  b) dochody majątkowe:    
  - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziłęm środków europejskich oraz środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, oraz płatności w ramach budżetu środków 
832 330 
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europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)   
5. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 700 
  w tym dochody bieżące:    
  -wpływy z różnych opłat (§ 0690)   700 

6. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39 957 
  w tym dochody bieżące:    
  - wpływy z różnych opłat (§ 0690)   300 
  - wpływy z postałych odsetek (§ 0920)   500 
  - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)   1 000 
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami (§ 2010)   

38 157 

7. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

1 000 

  w tym dochody bieżące:    
  -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami (§ 2010)   

1 000 

8. 752 OBRONA NARODOWA 600 
  w tym dochody bieżące:    
  -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami (§ 2010)   

600 

9. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM 

2 922 348 

  w tym dochody bieżące:    
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)   1 279 858 
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)   5 000 
  - wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)   871 610 
  - wpływy z podatku rolnego (§ 0320)   595 910 
  - wpływy z podatku leśnego (§ 0330)   15 400 
  - wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)   35 300 
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn(§ 0360)   5 000 
  - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)   12 000 
  - wpływy z opłaty targowej (§ 0430)   12 000 
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)   1 000 
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)   31 000 
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw (§ 0490)   
4 000 

  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)   51 000 
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)   1 600 
  - wpływy z dywidend (§ 0740)   20 
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)   1 650 

10. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 496 638 
  w tym:    
  a) dochody bieżące:  
  - subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)   6 919 208 
  w tym:    
  - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   2 423 324 
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   4 195 528 
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   300 356 
  b)  dochody majątkowe:    

  

- środki na dofinansowanie włąsnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 
6290)   

1 577 430 

11. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 269 324 
  w tym dochody bieżące:    
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 

certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)   
50 
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  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)   6 000 
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego (§ 0670)   
75 000 

  - wpływy z różnych opłat (§ 0690) 50 
  - wpływy z usług (§ 0830) 84 000 
  - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)   80 
  - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)   10 000 
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin) (§ 2030)   
94 144 

12. 852 POMOC SPOŁECZNA 168 413  
  w tym dochody bieżące:    
  - wpływy z usług (§ 0830)   2 000 
  - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)   100  
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)   
166 313  

13. 855 RODZINA 3 878 617 
  w tym dochody bieżące:    
  - wpływy z różnych opłat (§ 0690) 27 700 
  - wpływy z usług (§ 0830) 17 424 
 ` - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami (§ 2010)   

1 188 912  

  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)   

2 626 581 

  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)   

18 000  

14. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 154 100 
  w tym dochody bieżące:    
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw (§ 0490)  
1 150 000  

  - wpływy z tytułu  kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)   1 000 
  - wpływy z różnych opłat (§ 0690)   2 000 
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)   1 000  
  - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)   100  
  DOCHODY OGÓŁEM 18 025 752 
  w tym:    
  a) dochody bieżące   15 496 692 

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

0 

  b) dochody majątkowe  2 529 060 

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

 951 630 

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 19 843 907  zł, z czego:  

1) wydatki bieżące w wysokości 14 446 362 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 397 545 zł, 

᠆ zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Lp. Dział Rozdział Nazwa - rodzaj 
Kwota 

w zł 
1   2   3   4   5   

1. 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 915 145 
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 831 145 
   w tym:   
   I. wydatki bieżące   296 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   296 000 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   296 000 
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   II. wydatki majątkowe 3 535 145 
   1) w tym wydatki inwestycyjne: 3 535 145 

   
1.1)  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki 
Mokre wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Wietrzychowicach 3 475 145 

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

3 475 145 

   

1.2) wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne  
(dotacje  dla z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków) 

20 000 

   
1.3) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody do przepustowości 1000m3/doba w miejscowości 
Wietrzychowice działka nr 481/1 40 000 

  01030 Izby rolnicze 12 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   12 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   12 000 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   12 000 
  01095 Pozostała działalność 72 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   72 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   72 000 
   z tego:  
   -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   70 000 
2. 020  LEŚNICTWO 4 000 
  02001 Gospodarka leśna 4 000 
   w tym:  
   I. wydatki bieżące 4 000 
   1) wydatki biezące jednostek budżetowych 4 000 
   z tego:  
   - wydatki związne z realizacja ich zadań statutowych 4 000 
3. 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 223 602 
  60014 Drogi publiczne powiatowe 50 102 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   102 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   102 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   102 
   II. wydatki majątkowe 50 000 
   1) w tym wydatki inwestycyjne: 50 000 

   

1.1) Przebudowa drogi powiatowej 1337K Wietrzychowice – Biskupice Radłowskie w 
zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w istniejącym pasie drogowym na 
działce ewidencyjnej nr141 w miejscowości Sikorzyce 

50 000 

  60016 Drogi publiczne gminne 113 500 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   113 500 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   113 500 
   z tego:  
   -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   112 500 
  60017 Drogi wewnętrzne 60 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   60 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   60 000 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   60 000 
4. 630  TURYSTYKA 247 000 
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  63095 Pozostała działalność 247 000 
   w tym:  
   I. wydatki majątkowe 247 000 
   1) w tym wydatki inwestycyjne: 247 000 
   1.1) Budowa ścieżek i wytyczenie szlaków rowerowych, nordic-walking i szlaków konnych 247 000 

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

247 000 

5. 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 671 200 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 281 800 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   265 800 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   265 800 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   16 800 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   249 000 
   II. wydatki majątkowe 16 000 
   1) w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 16 000 
  70095 Pozostała działalność 1 389 400 
   w tym:  
   I. wydatki majątkowe 1 389 400 
   1) w tym wydatki inwestycyjne: 1 389 400 

   
1.1) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Wietrzychowice 

1 389 400 

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

1 389 400 

6. 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 16 400 
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   3 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   3 000 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   3 000 
  71035 Cmentarze 13 400 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   13 400 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   13 400 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   13 400 
7. 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 176 177 
  75011 Urzędy wojewódzkie 38 157 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   38 157 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   38 157 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   38 157 
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 300 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   100 300 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   11 300 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   11 300 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   89 000 
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 916 220 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   1 816 220 
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   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   1 813 720 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   1 520 000 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   293 720 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   2 500 
   I. wydatki majątkowe 100 000 
   1) w tym wydatki inwestycyjne: 100 000 

   

1.1) Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice celem 
utworzenia centrum kongresowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz dostosowaniem dla 
osób niepełnosprawnych. 100 000 

  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   10 000  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   10 000  
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   10 000  
  75095 Pozostała działalność 111 500  
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   111 500  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   79 000  
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   22 000  
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   57 000  
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   32 500  
8. 751 

 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

1 000 

  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa 1 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   1 000  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   1 000  
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   1 000  
9. 752  OBRONA NARODOWA 600  
  75212 Pozostałe wydatki obronne 600  
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   600  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   600  
   z tego:    
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   600  
10. 754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 216 300  
  75412 Ochotnicze straże pożarne 210 800  
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   150 800  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   123 800  
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   13 300 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   110 500 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   15 000 
   3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 12 000 
   I. wydatki majątkowe 60 000 
   1) w tym wydatki inwestycyjne: 60 000 

   
1.1) wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne  
(dotacja  dla OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego) 60 000 

  75414 Obrona cywilna 500 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   500 
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   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   500 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   500 
  75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   5 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   5 000 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   5 000 
11. 757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 76 000  

  
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnegozaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  76 000  
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   76 000  
   1) wydatki bieżące na obsługę długu gminy   76 000  
12. 758  RÓŻNE ROZLICZENIA 150 000 
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000 

   w tym:    
   - rezerwa ogólna (do 1 % planowanych wydatków)   104 000 
   - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   46 000 
13. 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 814 240 
  80101 Szkoły podstawowe 2 194 190 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   2 194 190 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   2 095 430 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   1 809 500 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   285 930 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   98 760 
  80104 Przedszkola 718 560 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   718 560 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   693 560 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   586 040 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   107 520 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   25 000 
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 237 530 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   237 530 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   237 330 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   99 700 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   137 630 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   200 
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 700 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   12 700 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   12 700 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   12 700 
  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 425 310 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   425 310 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   424 310 
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   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   233 900 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   190 410 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   1 000 

  

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego 

71 790 

   w tym:    
   I. wydatki bieżące   71 790 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   66 930 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   64 930 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   2 000 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   4 860 

  
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 
27 370 

   w tym:    
   I. wydatki bieżące   27 370 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   25 380 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   24 380 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   1 000 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   1 990 
  80195 Pozostała działalność 126 790 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   126 790 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   126 790 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   32 890 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   93 900 
14. 851  OCHRONA ZDROWIA 34 000 
  85149 Programy polityki zdrowotnej 3 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   3 000 
   1) wydatki na dotacje na zadania bieżące   3 000 
  85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   2 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   2 000 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   2 000 
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 29 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   29 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   28 000 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   7 000 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   21 000 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   1 000 
15.  852   POMOC SPOŁECZNA  1 184 126 
  85202  Domy pomocy społecznej  305 500 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   305 500 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   305 500 
   z tego:    
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   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   305 500 
  85203 Ośrodki wsparcia 25 000 
   w tym:  
   I. wydatki bieżące 25 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000 
   z tego:  
   -wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 5 000 
   2) dotacja na zadania bieżące 20 000 

  

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

8 160 

   w tym:    
   I. wydatki bieżące   8 160 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   8 160 
   z tego:    
   - wydatki związne z realizacja ich zadań statutowych 8 160 

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

i rentowe 137 261 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   137 261 
   1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   137 261 
  85216 Zasiłki stałe 87 410 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   87 410 
   1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   87 410 
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 439 942 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   439 942 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   436 942 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   346 014 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   90 928 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   3 000 
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   23 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   23 000 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   23 000 
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 48 513 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   48 513 
   1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   48 513 
  85295 Pozostała działalność 109 340 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   109 340 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   9 340 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   9 340 
   2) dotacja na zadania bieżące 100 000 
16. 853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 000 
  85333 Powiatowe urzędy pracy 3 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   3 000 
   1) wydatki na dotacje na zadania bieżące   3 000 
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17. 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 120 830 
  85401 Świetlice szkolne 100 010 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   100 010 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   96 010 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   87 820 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   8 190 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   4 000 
  85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8 320 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   8 320 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   7 760 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   6 760 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   1 000 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   560 
  85415 Pomoc materialna dla uczniówo charakterze socjalnym 6 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   6 000 
   1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   6 000 
  85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6 000 
   w tym:  
   I. wydatki bieżące 6 000 
   1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 
  85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 500 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   500 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   500 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   500 
18.  855  RODZINA 4 138 887 
  85501  Świadczenie wychowawcze 2 649 156 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   2 649 156 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   44 901 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   33 626 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   11275 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   2 604 255 

  85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  1 107 259 

   w tym:    
   I. wydatki bieżące   1 107 259 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   75 441 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   66 300 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   9 141 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   1 031 818 
  85504  Wspieranie rodziny 117 560 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   117 560  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   20 060 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   18 540 
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   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   1 520 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   97 500 
  85508 Rodziny zastępcze  10 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   10 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   10 000 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   10 000 

  
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 
988 

   w tym:    
   I. wydatki bieżące   988 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   988 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych 988 
  85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 253 924 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   253 924 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   253 424 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   192 150 
   - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych 61 274 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   500 
19. 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 394 400 
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 34 300 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   34 300 
   1) dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków   34 300 
  90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 152 100 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   1 152 100 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   1 152 100 
   z tego:    
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   31 100 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   1 121 000 
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   1 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   1 000 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   1 000 
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   7 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   7 000 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   7 000 
  90013 Schroniska dla zwierząt 10 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   10 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   10 000 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   10 000 
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 170 000 
   w tym:    
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   I. wydatki bieżące   170 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   170 000 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   170 000 
  90095 Pozostała działalność 20 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   20 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   20 000 
   z tego:    
   -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   20 000 
20. 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 396 000 
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 224 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   224 000 
   1) wydatki na dotacje na zadania bieżące   224 000 
  92116 Biblioteki 172 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   172 000 
   1) wydatki na dotacje na zadania bieżące   172 000 
21. 926  KULTURA FIZYCZNA 61 000 
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 57 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   57 000 
   1) wydatki na dotację na zadania bieżące   57 000 
  92695 Pozostała działalność 4 000 
   w tym:    
   I. wydatki bieżące   4 000 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   4 000 
   z tego:    
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   4 000 
   WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM 19 843 907 
   w tym:    
   A. Wydatki bieżące 14 446 362 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   9 446 435 
   1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   5 276 907 
   1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   4 169 528 
   2) dotacje na zadania bieżące   625 300 
   3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   4 298 627 
   4) wydatki na obsługę długu   76 000 
   B. Wydatki majątkowe 5 397 545 
   z tego:  
   - wydatki na inwestycjie i zakupy inwestycyjne 5 397 545 
   w tym:  
   - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 kt 2 i 3 5 111 545 

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 818 155 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z budżetu państwa w kwocie 1 818 155 zł, 
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie 1 818 155 zł. 

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 180 827 zł oraz łączną kwotę 
rozchodów budżetu w wysokości 362 672 zł, w specyfikacji jak poniżej:   

Pozycja Wyszczególnienie Plan na rok 2021 
(w złotych)  

A. DOCHODY OGÓŁEM 18 025 752 
 w tym:    
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A1   Dochody bieżące 15 496 692 
A2   Dochody majątkowe 2 529 060 
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B 2) 19 843 907 
 w tym:    

B1   Wydatki bieżące 14 446 362 
B2   Wydatki majątkowe 5 397 545 
C. WYNIK – Deficyt (A – B) -1 818 155 
D. FINANSOWANIE (D1 – D2) 1 818 155 
D1 PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego: 2 180 827 

D1.1.   Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

250 210 

D1.2.   Pożyczki do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej 

1 930 617 

D2 ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 362 672 
 z tego:    

  D2.1.   Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów 362 672 

2. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu roku 
2021 w wysokości 1 500 000 zł. 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2021 pożyczek w wysokości 1 930 617 zł, 
z czego: 

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1 818 155 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 818 155 zł, 

2) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu – 112 462 zł. 

4. Upoważnia się Wójta Gminy Wietrzychowice do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek w kwotach 
określonych limitami z ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu 
i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wietrzychowice w części 
określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości  104 000 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego w wysokości 46 000  zł. 

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:  

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami:  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody 
(w złotych) 

Wydatki 
(w złotych) 

1 2 3 4 5 6 
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 38 157  38 157 

 75011  Urzędy wojewódzkie 38 157   
  2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)    

38 157  

 75011  Urzędy wojewódzkie  38 157  
   w tym:     
   I. wydatki bieżące    38 157  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    38 157  
   z tego:     
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane    38 157 

751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

1 000 1 000 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

1 000  

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

1 000   

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  1 000 
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prawa 
   w tym:     
   I. wydatki bieżące    1 000  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    1 000  
   z tego:     
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych    1 000  

752   OBRONA NARODOWA 600  600  
 75212  Pozostałe wydatki obronne 600   
  2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)    

600   

 75212  Pozostałe wydatki obronne  600  
   w tym:     
   I. wydatki bieżące    600  
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    600  
   z tego:     
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych    600  

855   RODZINA 3 815 493 3 815 493 
 85501  Świadczenie wychowawcze 2 626 581  
  2060   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym, zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

2 626 581  

 85501  Świadczenie wychowawcze  2 626 581 
   w tym:     
   I. wydatki bieżące     2 626 581 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    22 326 
   z tego:     
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane    22 326 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych    2 604 255 
 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

1 087 484  

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

1 087 484  

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego  

1 087 484 

   w tym:     
   I. wydatki bieżące     1 087 484 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    63 666 
   z tego:     
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane    59 800 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych    3 866 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych    1 023 818 
 85504  Wspieranie rodziny 100 440  
  2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)    

100 440  

 85504  Wspieranie rodziny  100 440 
   w tym:     
   I. wydatki bieżące     100 440 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    2 940 
   z tego:     
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane    2 540 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych    400 
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych    97 500 
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 85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 
dla opiekunów 

988  

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

988  

 85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 
dla opiekunów  

988 

   w tym:     
   I. wydatki bieżące     988 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    988 
   z tego:     
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych    988 
   OGÓŁEM 3 855 250 3 855 250 

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację 
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:  

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody  
(w złotych)

  

Wydatki  
(w złotych)

  
1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZENE Z ICH POBOREM 

756  31 000 - 

1.1.   Wpływy z innych opłat stanowiących dochodyjednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw: 

 75618   31 000   - 

1.1.1.
   

dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych   

  31 000   - 

2. OCHRONA ZDROWIA 851  - 31 000 
2.1. Zwalczanie narkomanii  85153 - 2 000 
 I. wydatki bieżące   

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   

   2 000  
2 000  
2 000  

2.1.1.
   

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 
narkotyków   

  - 1 000  

2.1.2.
   

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii   

  - 1 000  

2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi  85154  29 000 
 I. wydatki bieżące   

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   
1.2) wynagrodzenia bezosobowe i skadki od nich naliczane   
1.3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   

   29 000  
28 000  
7 000  

21 000  
1 000  

2.2.1.
   

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób 
uzależnionych od alkoholu   

  -   2 000  

2.2.2.
   

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie   

  -   2 000  

2.2.3.
   

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych   

  -   2 500  

2.2.4.
   

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych   

  -   3 500  

2.2.5.
   

Wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem świetlic środowiskowo-
opiekuńczych dla młodzieży oraz ich filii   

-   
  

10 000  

2.2.6.
   

Wydatki związane z obsługą GKRPA   -   
  

9 000  

 w tym:       
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia Przewodniczącego 

GKRPA i członków za udział w posiedzeniach Komisji)      
7 000  
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3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:  

Dzia
ł 

Rozdzi
ał 

Paragra
f 

Wyszczególnienie Dochody 
(w złotych) 

Wydatki 
(w złotych) 

1 2 3 4 5 6 
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
1 152 100 1 152 100 

 90002   Gospodarka odpadami 1 152 100  
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  
1 150 000  

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

1 000  

  0910  Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat 

1 000  

  0920  Wpływy z różnych odsetek 100  
 90002   Gospodarka odpadami  1 152 100 
   w tym:     
   I. wydatki bieżące    1 152 100 
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych    1 152 100 
   z tego:     
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane    31 100 
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych   
 1 121 000 

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 000 zł oraz wydatki 
na finansowanie zadań Gminy Wietrzychowice w zakresie ochrony środowiska w wysokosci 2 000 zł. 

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2021, w łącznej 
kwocie 705 300 zł, jak załącznik nr 1. 

§ 8. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Eksploatacji Urządzeń 
Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach, jak załącznik nr 2. 

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych 
i Wodociągów w Wietrzychowicach - w łącznej kwocie 34 300 zł na dopłaty do odprowadzanych ścieków 
siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Miechowicach Wielkich w wysokości 0,70 zł 
do kosztu 1 m3 odprowadzanych ścieków.  

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Wietrzychowice do dokonywania: 

1) zmian w budżecie w granicach działu wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach 
publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Wietrzychowice, 

2) zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2021 rok upoważnia się Wójta Gminy Wietrzychowice 
do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia 
w trakcie roku 2021 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 1 500 000 zł.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wietrzychowice. 
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

 
 

Piotr Moskal 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/194/2020 
Rady Gminy Wietrzychowice 
z dnia 21 grudnia 2020 r. 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
WIETRZYCHOWICE W 2021 ROKU 

Dotacje dla jednostek sektora 
finansów publicznych 

Dotacje dla 
pozostałych 

jednostek  ( spoza 
sektora finansów 

publicznych) 

Dzia
ł 

Rozd
z. 

§ Nazwa 

podmiotowe celowe przedmiotowe celowe 
1   2   3   4   5   6   7   8   

010   Rolnictwo i łowiectwo    20 000 
 01010  Infrastruktura wodociągowa 

i sanitacyjna wsi  
   20 000 

  6230
   

Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych   

   20 000 

754   Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

   72 000 

 75412  Ochotnicze straże pożarne     72 000 
  2830

   
Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

   12 000 

  6230
   

Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych   

   60 000 

852   Pomoc społeczna    120 000 
 85203  Ośrodki wsparcia    20 000 
  2820

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

   20 000  

 85295  Pozostała działalność     100 000 
  2820

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

   100 000  

851   Ochrona zdrowia  3 000   
 85149  Programy Profilaktyki Zdrowotnej  3 000   
  2710

   
Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między j.s.t. na 
dofinansowanie własnych zadań 
bieżących   

 3 000    

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

 3 000   

 85333  Powiatowe urzędy pracy  3 000   
  2710

   
Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między j.s.t. na 
dofinansowanie własnych zadań 
bieżących   

 3 000    

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

  34 300   

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód   34 300   
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  2650
   

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 
samorządowego zakładu budżetowego   

  34 300   

921 
 

  Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

396 000    

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby 

224 000    

  2480
   

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury   

224 000     

 92116  Biblioteki 172 000    
  2480

   
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury   

172 000     

926   Kultura fizyczna    57 000 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej    57 000 
  2820

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

   57 000  

   Ogółem dotacje  396 000 6 000 34 300 269 000  
 
 
  
 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

 
 

Piotr Moskal 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/194/2020 
Rady Gminy Wietrzychowice 
z dnia 21 grudnia 2020 r. 

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH 
I WODOCIĄGÓW W WIETRZYCHOWICACH NA 2021 ROK 

Przychody Koszty 
W tym dotacja 

z budżetu 
w tym: 

Lp
. 

Wyszczególnienie Nr 
podziałki 

Stan 
środków 

obrotowych 
na początek 

roku 
budżetowego 

Ogółem 

§ kwota 

Ogółem 

Wpłata do 
budżetu 

nadwyżki 
środków 

obrotowych 
(§2370) 

Stan 
środków 

obrotowych 
na koniec 

roku 
budżetoweg

o 

1   2   3   4   5    6   7   9   10   
1 WYTWARZANIE 

I ZAOPATRYWANIE 
W ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ, GAZ 
I WODĘ w tym: 

400 35 000 549 420 -  -  549 420 - 35 000 

1.1
   

Dostarczanie wody   40002   35 000   549 420 - - 549 420 - 35 000   

2 GOSPODARKA 
KOMUNALNA 
I OCHRONA 
ŚRODOWISKA w tym: 

900 - 265 020 2650 34 300 265 020  - - 

2.1
   

Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód   

90001   - 265 020 2650 
  

34 300 265 020  - - 

 O G Ó Ł E M  35 000 814 440  -   34 300 814 440 - 35 000 

Kalkulacja przychodów w zakresie dostarczania wody: 

 
1. wpływy za  sprzedaną wodę od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. 68000 m³ x 3,33 zł  
2. wpływy za  sprzedaną wodę  od 01.07.2021r. do 31.12.2021r. 70000 m³ x 3,43 zł 
3. opłata abonamentowa  1330 x 3,00 zł x 12 m-cy 
4. stan środków funduszu obrotowego na początek roku  

 
226 440 zł 

     240 100 zł 
47 880 zł 

   35 000 zł 
 
RAZEM  PRZYCHODY 

 
  549 420 zł 

Kalkulacja przychodów w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód: 

 
1. wpływy za  zrzut  ścieków  od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. 21000 m³ x 4,08 zł  
2. wpływy za  zrzut  ścieków  od 01.07.2021r. do 31.12.2021r. 28000 m³ x 4,18 zł 
3. odbiór nieczystości płynnych  373 wywozy x 75,00 zł 
4. dotacja: 49000 m³ x 0,70 zł  

 
85 680 zł 

     117 040 zł 
28 000 zł 

       34 300 zł 
 
RAZEM  PRZYCHODY 

 
   265 020 zł 

 
 
  
 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

 
 

Piotr Moskal 
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