
w sprawie budżetu gminy na rok 2012

19 400 620,74 w tym:
1) dochody bieżące 15 362 192,24
2) dochody majątkowe 4 038 428,50
jak poniżej:
Dział 020     Leśnictwo 700,00
Rozdział 02001 Gospodarka leśna 700,00

w tym :   dochody bieżące 700,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

700,00

Dział 400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 12 000,00

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 12 000,00
w tym :   dochody bieżące 12 000,00

0830 wpływy z usług 12 000,00

Dział 700    Gospodarka mieszkaniowa 396 000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 396 000,00

w tym :   dochody bieżące 296 000,00
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości 44,00

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

255 956,00

0830 wpływy z usług 40 000,00
dochody majątkowe 100 000,00

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 000,00

Uchwała Nr XV.124.2012
Rady Gminy Lipnica Murowana

z dnia 30 stycznia 2012 r.

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości  

Na podstawie 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art.
217 ust. 1, 2 pkt 2, 3 i 6, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) oraz art. 28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) - Rada Gminy
Lipnica Murowana uchwala, co następuje:



Dział 750    Administracja publiczna 50 567,00
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 45 147,00

w tym :   dochody bieżące 45 147,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

45 147,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin 5 300,00
w tym :   dochody bieżące 5 300,00

0690 wpływy z różnych opłat 100,00
0830 wpływy z usług 200,00
0920 pozostałe odsetki 5 000,00
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 120,00

w tym :   dochody bieżące 120,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

120,00

Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 300,00

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 1 300,00

w tym :   dochody bieżące 1 300,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

1 300,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna 250,00

w tym :   dochody bieżące 250,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

250,00

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

2 567 429,00

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 000,00
w tym :   dochody bieżące 12 000,00

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej 12 000,00

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych

330 333,00

w tym :   dochody bieżące 330 333,00
0310 podatek od nieruchomości 280 500,00
0320 podatek rolny 2 060,00



0330 podatek leśny 6 058,00
0340 podatek od środków transportowych 41 515,00
0910 od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych

734 655,00

w tym :   dochody bieżące 734 655,00
0310 podatek od nieruchomości 284 090,00
0320 podatek rolny 246 061,00
0330 podatek leśny 37 164,00
0340 podatek od środków transportowych 88 840,00
0360 podatek od spadków i darowizn 15 000,00
0430 wpływy z opłaty targowej 8 000,00
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 52 000,00
0910 od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500,00
Rozdział 75618

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

81 400,00

w tym :   dochody bieżące 81 400,00
0410 wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00
0480 wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 000,00
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw

1 400,00

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 1 409 041,00

w tym :   dochody bieżące 1 409 041,00
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 408 741,00
0020 podatek  dochodowy od osób prawnych 300,00

Dział 758 Różne  rozliczenia 8 913 716,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 5 003 497,00

w tym :   dochody bieżące 5 003 497,00
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5 003 497,00
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 615 236,00

w tym :   dochody bieżące 3 615 236,00
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3 615 236,00
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 294 983,00

w tym :   dochody bieżące 294 983,00
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 294 983,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 735 306,39
Rozdział 80104 Przedszkola 1 735 306,39

w tym :   dochody bieżące 266 842,00
0830 wpływy z usług 266 842,00



w tym :   dochody majątkowe 1 468 464,39
6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 468 464,39

Dział 852 Pomoc społeczna 2 519 732,24
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 299 059,00

w tym :   dochody bieżące 2 299 059,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

2 295 059,00

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

4 000,00

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

4 039,00

w tym :   dochody bieżące 4 039,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

2 091,00

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 1 948,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 36 553,00

w tym :   dochody bieżące 36 553,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 36 553,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 24 038,00
w tym :   dochody bieżące 24 038,00

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 24 038,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 49 618,00
w tym :   dochody bieżące 49 618,00

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 49 618,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000,00
w tym :   dochody bieżące 6 000,00

0830 wpływy z usług 6 000,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność 100 425,24

w tym :   dochody bieżące 100 425,24



2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich

64 002,69

2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich

775,55

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 35 647,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 203 620,11
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 192 620,11

w tym :   dochody bieżące 722 656,00
0830 wpływy z usług 127 000,00
0970 wpływy z różnych dochodów 595 656,00

w tym :   dochody majątkowe 2 469 964,11
6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 469 964,11

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00

w tym :   dochody bieżące 10 000,00
0690 wpływy z różnych opłat 10 000,00
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 

opłat produktowych 1 000,00

w tym :   dochody bieżące 1 000,00
0400 wpływy z opłaty produktowej 1 000,00

Razem dochody 19 400 620,74
w tym:
– dochody bieżące 15 362 192,24
w tym ze środków z Unii Europejskiej 64 778,24
– dochody majątkowe 4 038 428,50
w tym ze środków z Unii Europejskiej 2 469 964,11

22 590 096,87
1) wydatki bieżące 14 731 659,24
2) wydatki majątkowe 7 858 437,63
jak poniżej:
Dział 010     Rolnictwo i łowiectwo 3 088,00
Rozdział 01030 Izby rolnicze 3 088,00

Wydatki bieżące 3 088,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 088,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 088,00

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości



Dział 400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 15 000,00

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 15 000,00
Wydatki bieżące 15 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00

Dział 600     Transport i łączność 758 355,00
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 625 700,00

Wydatki bieżące 425 700,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 425 700,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 425 700,00

Wydatki majątkowe 200 000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 128 305,00
Wydatki bieżące 128 305,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 127 855,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 200,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87 655,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 350,00
Wydatki bieżące 4 350,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 350,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 350,00

Dział 700    Gospodarka mieszkaniowa 274 490,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 274 490,00

Wydatki bieżące 274 490,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 273 490,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 140,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 350,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00

Dział 710   Działalność usługowa 96 760,00
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 96 760,00

Wydatki bieżące 96 760,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 96 760,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 760,00

Dział 750    Administracja publiczna 1 614 154,00
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 169 740,00

Wydatki bieżące 169 740,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 169 740,00



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160 740,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000,00

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 1 644,00
Wydatki bieżące 1 644,00

1. Dotacje na zadania bieżące 1 644,00
Rozdział 75022 Rady gmin 75 000,00

Wydatki bieżące 75 000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 25 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin 1 347 650,00
Wydatki bieżące 1 347 650,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 333 530,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 057 515,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 276 015,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 120,00

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 120,00
Wydatki bieżące 120,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 120,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00
Wydatki bieżące 20 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00

Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 300,00

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

1 300,00

Wydatki bieżące 1 300,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 300,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 300,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98 050,00
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji 1 000,00

Wydatki bieżące 1 000,00
1. Dotacje na zadania bieżące 1 000,00

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 12 500,00
Wydatki majątkowe 12 500,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 500,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 82 800,00

Wydatki bieżące 82 800,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 67 800,00



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 300,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53 500,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna 250,00
Wydatki bieżące 250,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 250,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250,00

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 500,00
Wydatki bieżące 1 500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 500,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego 402 343,00
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 332 035,00

Wydatki bieżące 332 035,00
1. Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 332 035,00

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorzątu 
terytorialnego

70 308,00

Wydatki bieżące 70 308,00
1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty 
w danym roku budżetowym 70 308,00

Dział 758 Różne  rozliczenia 481 316,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 481 316,00

Wydatki bieżące 481 316,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 481 316,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 481 316,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 9 113 170,39
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3 148 855,00

Wydatki bieżące 3 148 855,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 000 847,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 611 884,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 388 963,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 148 008,00

Rozdział 80104 Przedszkola 3 656 166,39
Wydatki bieżące 1 558 360,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 501 632,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 233 817,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 267 815,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 728,00



Wydatki majątkowe 2 097 806,39
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 097 806,39

Rozdział 80110 Gimnazja 1 751 829,00
Wydatki bieżące 1 751 829,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 662 859,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 501 732,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 161 127,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 970,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 215 000,00
Wydatki bieżące 215 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 215 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 215 000,00

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 275 000,00
Wydatki bieżące 275 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 274 350,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245 236,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 114,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 650,00

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 226,00
Wydatki bieżące 34 226,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 34 226,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 226,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność 32 094,00
Wydatki bieżące 32 094,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 32 094,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 394,00

Dział 851 Ochrona zdrowia 60 000,00
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00

Wydatki bieżące 1 000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59 000,00
Wydatki bieżące 59 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 59 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 500,00

Dział 852 Pomoc społeczna 3 080 199,24
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 90 800,00

Wydatki bieżące 90 800,00



1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 89 800,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89 800,00
2 Dotacje na zadania bieżące 1 000,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 295 059,00

Wydatki bieżące 2 295 059,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 90 152,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 592,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 560,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 204 907,00

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

4 539,00

Wydatki bieżące 4 539,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 539,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 539,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 106 553,00

Wydatki bieżące 106 553,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 106 553,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 40 560,00
Wydatki bieżące 40 560,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 560,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 329 428,00

Wydatki bieżące 329 428,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 328 428,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268 193,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 235,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00

Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 67 315,00

Wydatki bieżące 67 315,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 66 415,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 115,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 300,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność 145 945,24
Wydatki bieżące 145 945,24

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 647,97
2. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE 75 297,27



Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 500,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 500,00

Wydatki bieżące 15 500,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 500,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 896 376,24
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 865 161,24

Wydatki bieżące 150 780,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 149 980,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 030,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107 950,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00

Wydatki majątkowe 4 714 381,24
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 714 381,24

na programy finansowane z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych 4 676 211,24

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 867 015,00
Wydatki bieżące 33 265,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 33 265,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 265,00

Wydatki majątkowe 833 750,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 833 750,00

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 10 000,00
Wydatki bieżące 10 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 137 200,00
Wydatki bieżące 137 200,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 137 200,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137 200,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000,00

Wydatki bieżące 7 000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność 10 000,00
Wydatki bieżące 10 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 509 850,00



Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 420 000,00
Wydatki bieżące 420 000,00

1. Dotacje na zadania bieżące 420 000,00
Rozdział 92116 Biblioteki 89 850,00

Wydatki bieżące 89 850,00
1. Dotacje na zadania bieżące 89 850,00

Dział 926 Kultura fizyczna 170 145,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 120 145,00

Wydatki bieżące 120 145,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 120 145,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 998,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 147,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000,00
Wydatki bieżące 50 000,00

1. Dotacje na zadania bieżące 50 000,00

Razem wydatki 22 590 096,87
w tym:
Wydatki bieżące 14 731 659,24

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 875 231,00
1.a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 480 831,00
1.b) Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 3 394 400,00

2 Dotacje 563 494,00
3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 815 293,97
4 Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE 75 297,27
5 Wydatki na poręczenia i gwarancje 70 308,00
6 Wydatki na obsługę długu 332 035,00

łącznie: rezerwy budżetu 481 316,00
Wydatki majątkowe 7 858 437,63
- w tym realizowane z udziałem środków UE 4 676 211,24

Dział 600     Transport i łączność 200 000,00
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00

1. Budowa chodnika w Rajbrocie 200 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 500,00
Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 12 500,00

1. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i 
przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowj 
Straży Pożarnej w Bochni" 12 500,00

§ 3. Ustala się wydatki majątkowe gminy na rok 2012  -  jak poniżej:



Dział 801 Oświata i wychowanie 2 097 806,39
Rozdział 80104 Przedszkola 2 097 806,39

1. Budowa budynku przedszkola oraz gimnazjum wraz z 
przewiązką komunikacyjną łączącą Zespół Szkół oraz 
infrastrukturą techniczną wLipnicy Murowanej 2 097 806,39

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 548 131,24
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 714 381,24

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lipnicy Dolnej i 
budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipnica 
Górna, Lipnica Dolna, Lipnica Murowana - etap I 4 714 381,24

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 833 750,00
1. Rekultywacja wysypiska śmieci 833 750,00

Razem: 7 858 437,63

A Dochody ogółem 19 400 620,74
B Wydatki ogółem 22 590 096,87
C Wynik - deficyt (A – B) -3 189 476,13
F Finansowanie (P – R) 3 189 476,13
P Przychody budżetu ogółem 4 226 947,13

z tego:
 - kredyt 2 092 987,00
 - pożyczka 666 463,00
 - wolne środki 1 467 497,13

R Rozchody budżetu ogółem 1 037 471,00
z tego:
1. spłaty rat kredytów 711 412,00
2. spłaty rat pożyczek 326 059,00

§ 6. Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości  200 000,00 zł

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów
i pożyczek w wysokości 2 759 450,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie
2 759 450,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lipnica Murowana do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie
ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnica Murowana w części określającej
Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę
3 189 476,13 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w
kwocie 2 092 987,00 zł i pożyczki w kwocie 666 463,00 zł oraz wolnych środków w kwocie
430 026,13.

§ 5.1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 226 947,13 zł oraz łączną
kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 037 471,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:



§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

Dotacje:
Dział 750    Administracja publiczna 45 267,00
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 45 147,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

45 147,00

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 120,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

120,00

Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 300,00

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 1 300,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

1 300,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna 250,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

250,00

Dział 852 Pomoc społeczna 2 297 150,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 295 059,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

2 295 059,00

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

2 091,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

2 091,00

2) rezerwę celową na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty, których szczegółowy podział na
pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu,
w wysokości  246 316.00 zł
3) rezerwę celową na sfinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w
wysokości 35 000.00 zł.

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



Ogółem dotacje na zadania zlecone 2 343 967,00
WYDATKI
Dział 750    Administracja publiczna 45 267,00
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 45 147,00

Wydatki bieżące 45 147,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 45 147,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 147,00

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 120,00
Wydatki bieżące 120,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 120,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120,00

Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 300,00

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 1 300,00

Wydatki bieżące 1 300,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 300,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 300,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna 250,00

Wydatki bieżące 250,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 250,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250,00

Dział 852 Pomoc społeczna 2 297 150,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 295 059,00

Wydatki bieżące 2 295 059,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 90 152,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 592,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 560,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 204 907,00

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

2 091,00

Wydatki bieżące 2 091,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 091,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 091,00

Ogółem wydatki na zadania zlecone 2 343 967,00

Dział 750    Administracja publiczna 155,00
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 155,00
0690 wpływy z różnych opłat 155,00

2) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminom w 2012
roku:



Dział 852 Pomoc społeczna 11 139,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 139,00

0970 wpływy z różnych dochodów 1 139,00

0980
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego 10 000,00

Dochody
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nie posiadających  osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

60 000,00

Rozdział 75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

60 000,00

0480 wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 000,00
Wydatki
Dział 851 Ochrona zdrowia 60 000,00
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00

Wydatki bieżące 1 000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59 000,00
Wydatki bieżące 59 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 59 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 500,00

3) 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:

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują zastawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w
roku 2012 w łącznej kwocie 563 494.00 zł, jak w załączniku nr 1.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lipnica Murowana do dokonywania zmian w granicach
działu wydatków budżetu:
1) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod
rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz
zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian
wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy
Finansowej

2) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem
zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy
Finansowej



§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Lipnica Murowana.

3) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i
wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków
majątkowych z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem przedsięwzięć
wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

– z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Wójta Gminy Lipnica
Murowana do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których
stan zadłużenia w trakcie roku 2012 nie może przekroczyć limitu 1 000 000 zł
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami
majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod
rozdziałem nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian w wydatkach
majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy
Finansowej
5) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego
działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod
zaplanowanym rozdziałem, z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętym
załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Upoważnia się Wójta Gminy Lipnica Murowana do przekazywania kierownikom jednostek
budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału
wydatków,
2) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań
statutowych tych jednostek



Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XV.124.2012
Rady Gminy Lipnica Murowana

z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2012 roku

Dział 750    Administracja publiczna 1 644,00
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 1 644,00

Wydatki bieżące 1 644,00
1. Dotacje na zadania bieżące 1 644,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 1 000,00

Wydatki bieżące 1 000,00
1. Dotacje na zadania bieżące 1 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna 1 000,00
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 1 000,00

Wydatki bieżące 1 000,00
1. Dotacje na zadania bieżące 1 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 509 850,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 420 000,00

w tym:  Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury 420 000,00

Rozdział 92116 Biblioteki 89 850,00
w tym:  Gminna Biblioteka w Lipnicy Murowanej

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 89 850,00

Dział 926 Kultura fizyczna 50 000,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000,00
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom

50 000,00

Ogółem  dotacje 563 494,00

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
1) dotacje celowe:

2) dotacje podmiotowe:

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:


