
 

Uchwała Nr  IV/21/11 
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

 
z dnia  25 stycznia 2011  r. 

 
Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2011. 

 

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit c  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  
 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach  
uchwala : 

 
 
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości  122 922 396 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym: 
1) dochody bieżące w wysokości  101 606 524 zł, 
2) dochody majątkowe w wysokości 21 315 872 zł. 
 
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 128 789 271 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym: 
1) wydatki bieżące –   96 616 492 zł, 
2) wydatki majątkowe – 32 172 779 zł. 
 
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 96 616 492 zł, w tym: 
1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 48 346 510 zł, 
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych –  27 158 802 zł, 
3) dotacje na zadania bieżące – 8 645 797 zł, 
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych –  10 724 358 zł, 
5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 
   pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych –   391 025 zł, 
6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 350 000 zł. 
 
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32 172 779 zł, w tym wydatki na programy i 
projekty finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych –  2 152 234 zł.  
 
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 
 5 866 875 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości   5 866 875 zł. 
 
2. Ustala się przychody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 11 301 595 zł, w tym kredyty  
w wysokości 8 000 000 zł, wolne środki w wysokości 3 301 595 zł.  
 
3. Ustala się  rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 434 720 zł, w tym: pożyczki 644 720 zł, kredyty 4 790 000 zł. 
 
4. Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów: 
 
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000 zł, 
2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  5 866 875 zł, 
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 133 125 zł. 
 
4. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2 i 3 z tytułu 
zaciąganych kredytów. 
 
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000 zł. 
 
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 473 307 zł 
   w tym: 
1) rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 9 995 zł, 
2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 234 600 zł, 
3) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 228 712 zł. 
 
§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 – jak w załączniku Nr 1. 
 
§ 6. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują: 
 
1) 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 w wysokości 750 000 zł, 

 
2) dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej   

oraz  innymi zadaniami zleconymi ustawami  zgodnie z załącznikiem Nr 4, 
 
3) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi z zakresu administracji rządowej   

w wysokości 1 112 837 zł, 
 
4) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5, 
 
5) dochody i wydatki związane z opłatą produktywną w wysokości 2 000 zł, 
 
6) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska 345 000 zł, 
 
§ 7. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł. 
 
§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną  
w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie  
z załącznikiem Nr 3. 
 
§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej zgodnie z 
załącznikiem Nr 2. 
2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
1) z tytułu dopłaty do wozokilometrów w kwocie 2 500 000 zł, 
2) z tytułu dotacji celowej na finansowanie zakupu inwestycyjnego pn.: „Nowoczesna komunikacja  
   w Czechowicach-Dziedzicach – zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą”  

na kwotę  873 264 zł. 
 
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do: 
 
1) Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z 
wyłączeniem przeniesień między działami. 
 
2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 
budżetu gminy. 
 
3) Zaciągania w roku 2011 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie 
roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000 zł. 
 
§ 11. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku 
budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. 
 
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
         Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 
        Damian Żelazny 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
                                                    Tabela Nr 1   

                                                                                                Załącznik   do uchwały budżetowej Nr IV/21/11  

                                                                                                  Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  

                                                                                                 z dnia 25.01.2011 r.    

     

Dział Wyszczególnienie Plan na 2011 rok   

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

1 300   

a/ dochody bieżące 1 300   

 pozostałe 1 300   

 

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 

1 300   

600 Transport i łączność 19 383 421   

a/ dochody bieżące 600 000   

 z tytułu dotacji 600 000   

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

600 000   

b/ dochody majątkowe 18 783 421   

 środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 608 421   

 
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

608 421   

 pozostałe 18 175 000   

 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin) 

18 175 000   

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 761 700   

a/ dochody bieżące 3 551 700   

 pozostałe 3 551 700   

 
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości 

150 000   

 

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 

3 311 700   

 pozostałe odsetki 40 000   

 wpływy z różnych dochodów 50 000   

b/ dochody majątkowe 1 210 000   

 pozostałe 1 210 000   

 
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 
prawo własności 

10 000   

 
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

1 200 000   

710 Działalność usługowa 698 500   

a/ dochody bieżące 698 500   

 z tytułu dotacji 408 000   

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

408 000   

 pozostałe 290 500   

 wpływy z usług 290 500   

750 Administracja publiczna 380 049   

a/ dochody bieżące 380 049   

 z tytułu dotacji 175 934   

 

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

125 484   

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

50 450   



 

 pozostałe 204 115   

 pozostałe odsetki 200 000   

 wpływy z różnych dochodów 4 000   

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

115   

751 
Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, 
kontroli i ochrony prawaoraz sądownictwa 

6 400   

a/ dochody bieżące 6 400   

 z tytułu dotacji 6 400   

 

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

6 400   

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

300 000   

a/ dochody bieżące 300 000   

 pozostałe 300 000   

 
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 
fizycznych 

300 000   

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

60 172 947   

a/ dochody bieżące 60 172 947   

 pozostałe 60 172 947   

 podatek dochodowy od osób fizycznych 28 357 947   

 podatek dochodowy od osób prawnych 1 600 000   

 podatek od nieruchomości 25 600 000   

 podatek rolny 565 000   

 podatek leśny 10 000   

 podatek od środków transportowych 790 000   

 
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej 

90 000   

 podatek od spadków i darowizn 210 000   

 opłata od posiadania psa 40 000   

 wpływy z opłaty skarbowej 350 000   

 wpływy z opłaty targowej 350 000   

 
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu 

750 000   

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

100 000   

 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 250 000   

 
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 
opłat 

110 000   

758 Różne rozliczenia 22 663 814   

a/ dochody bieżące 22 663 814   

 pozostałe 22 663 814   

 subwencje ogólne z budżetu państwa 22 663 814   

801 Oświata i wychowanie 1 830 232   

a/ dochody bieżące 1 430 232   

 pozostałe 1 430 232   

 

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 

138 933   

 wpływy z usług 1 291 299   

b/ dochody majątkowe 400 000   

 pozostałe 400 000   

 

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

400 000   

851 Ochrona zdrowia 2 680   

a/ dochody bieżące 2 680   

 z tytułu dotacji 2 680   

 

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

2 680   



 

852 Pomoc społeczna 9 737 399   

a/ dochody bieżące 9 737 399   

 z tytułu dotacji 8 519 786   

 

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

7 244 749   

 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 

1 108 837   

 
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 
wysokości 

166 200   

 środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 322 938   

 

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 

306 701   

 

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 

16 237   

 pozostałe 894 675   

 

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 

1 200   

 wpływy z usług 770 060   

 wpływy z różnych dochodów 47 315   

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

76 100   

900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska 1 343 451   

a/ dochody bieżące 421 000   

 pozostałe 421 000   

 

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 

26 000   

 wpływy z opłaty produktowej 2 000   

 
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 

15 000   

 wpływy z różnych opłat 330 000   

 wpływy z usług 48 000   

b/ dochody majątkowe 922 451   

 środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 922 451   

 
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

922 451   

925 
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronionej przyrody 

4 000   

a/ dochody bieżące 4 000   

 z tytułu dotacji 4 000   

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

4 000   

926 Kultura fizyczna i sport 1 636 503   

a/ dochody bieżące 1 636 503   

 pozostałe 1 553 000   

 

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 

47 000   

 wpływy z usług 1 505 600   

 pozostałe odsetki 400   

 środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 83 503   

 
dotacje celowe otrzymane od samorządu 
województwa na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

83 503   



 

samorządu terytorialnego 

  RAZEM DOCHODY 122 922 396   

     

 w tym:    

     

 dochody bieżące 101 606 524   

 w tym:    

 z dotacji 9 716 800   

 środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 406 441   

 pozostałe 91 483 283   

     

 dochody majątkowe 21 315 872   

 w tym:    

 środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 530 872   

 pozostałe 19 785 000   

     

  122 922 396   

     

     

                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej   

     

     

 Damian Żelazny    

     

 
        
 
 
   
                       Tabela nr 2                                                                           do uchwały budżetowej Nr IV/21/11 

                                                                                                                      Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

                                                                                                                        z dnia  25.01.2011 r.  

   
WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW 

  Wyszczególnienie Plan na 2011r. 
  Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 800 
 Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 5 500 
a/ wydatki bieżące 5 500 
 w tym:  
 dotacje na zadania bieżące 5 500 
 Rozdz. 01030 Izby rolnicze 11 300 
a/ wydatki bieżące 11 300 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 300 
 Rozdz. 01095 Pozostała działalność 5 000 
a/ wydatki bieżące 5 000 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000 
  Dział 600 Transport i łączność 28 854 003 
 Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 373 264 
a/ wydatki bieżące 2 500 000 
 w tym:  
 dotacje na zadania bieżące 2 500 000 
b/ wydatki majątkowe 873 264 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 873 264 
 w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 

uofp 873 264 
 Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach- zakup autobusów oraz 

wdrożenie systemu zarządzania flotą   
 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 985 193 



 

a/ wydatki bieżące 600 000 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600 000 
a/ wydatki majątkowe 1 385 193 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1 385 193 
 Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach - Dziedzicach 

wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów - 737 000 zł  
 Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej - 279 120 zł  
 Budowa chodnika ul.Czechowicka - 30 000 zł  
 Budowa chodnika w ciągu ul. Bielskiej - 30 000 zł  
 Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach Koncepcji Samorządu Województwa 

Śląskiego wspierania rozwoju lotnisk lokalnych - obręb Kaniów i obręb Czechowice - 
Dziedzice - 309 073 zł  

 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 4 750 546 
a/ wydatki bieżące 3 830 546 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 830 546 
b/ wydatki majątkowe 920 000 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 920 000 
 Przebudowa ul. Klasztornej - 600 000 zł  
 Projekt przebudowy ul. Przebiśniegów, Storczyków, Hiacyntów - 125 000 zł  
 Projekt wykonania chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Makuszyńskiego - 5 000 

zł  
 Budowa chodnika od sklepu "Subiekt" do sklepu "Żabka" - 10 000 zł  
 Przebudowa ul. Pasieki - regulacja stanów prawnych - 20 000 zł  
 

Projekt budowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymały z drogą gminną ul. 
Grabowicka - 20 000 zł 

 
 

Projekt przebudowy dróg gminnych ul. Falista i ul. Łukowa oraz budowy łącznika 
pomiędzy tymi ulicami – 65 000 zł 

 
 

Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK-1 z 
ulicami Lipowską i Świerkowicką – 75 000 zł 

 
 Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 18 745 000 
a/ wydatki majątkowe 18 745 000 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 18 745 000 
 Przebudowa ul. Burzej w Ligocie - 3 700 000 zł  
 Przebudowa ul. Księża Grobel w Czechowicach - Dziedzicach - 2 405 000 zł  
 Przebudowa ul. Kolistej w Czechowicach - Dziedzicach - 605 000 zł  
 Przebudowa ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach -5 860 000 zł  
 Przebudowa ul. Wierzbowej w Czechowicach - Dziedzicach - 2 495 000 zł  
 Przebudowa ul. Ochodzkiej w Czechowicach - Dziedzicach- 3 610 000 zł  
 

 Przebudowa drogi gminnej Nr 350265S ul. Bory w km 0+000 -0+764 i części drogi 
gminnej 350277 S ul. Koło w km 0+000-0+447 od ul. Bory do ul. Zajęczej – 70 000 zł 

 
  Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 287 295 
 Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4 287 295 
a/ wydatki bieżące 4 267 295 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 964 500 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 293 695 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 100 
b/ wydatki majątkowe 20 000 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 20 000 
 

Projekt i adaptacji lokalu użytkowego na lokale mieszkalne (komunalne) budynku przy ul. 
Łukasiewicza 2  

 
  Dział 710 Działalność usługowa 1 487 983 



 

 Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 355 168 
a/ wydatki bieżące 355 168 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 7 500 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 347 668 
 Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 612 000 
a/ wydatki bieżące 612 000 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 281 879 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126 121 
 dotacja na zadania bieżące 204 000 
 Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 374 315 
a/ wydatki bieżące 274 315 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 274 315 
b/ wydatki majątkowe 100 000 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 100 000 
 Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych 

uchwał   
 Rozdz.71035 Cmentarze 146 500 
a/ wydatki bieżące 136 500 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 82 800 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53 700 
b/ wydatki majątkowe 10 000 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 10 000 
 

Opracowanie projektu technicznego odwodnienia nowego cmentarza komunalnego 
 

  Dział 750 Administracja publiczna 8 634 289 
 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 468 464 
a/ wydatki bieżące 468 464 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 327 896 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 468 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 100 
 Rozdz.75020 Starostwa powiatowe 100 900 
a/ wydatki bieżące 100 900 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 450 
 dotacja na zadania bieżące 50 450 
 Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 387 200 
a/ wydatki bieżące 387 200 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 000 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 352 200 
 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 502 363 
a/  wydatki bieżące 7 453 133 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 6 066 746 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 360 137 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 250 
b/ wydatki majątkowe 49 230 
 w tym:  
 inwestycje i zakupy inwestycyjne 49 230 
 Zakup sprzętu komputerowego - 27 230 zł  
 Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice - 22 000 zł  
 Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 92 000 
a/ wydatki bieżące 92 000 



 

 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 7 500 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 500 
 Rozdz.75095 Pozostała działalność 83 362 
a/ wydatki bieżące 83 362 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83 362 
  Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 6 400 
 Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 6 400 
a/ wydatki bieżące 6 400 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 2 748 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 652 
  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 226 820 
 Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji 12 320 
b/ wydatki majątkowe 12 320 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 12 320 
 Dotacja dla policji na zakup sprzętu komputerowego  
 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 1 445 700 
a/ wydatki bieżące 525 700 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 51 700 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 000 
 dotacja na zadania bieżące 391 000 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000 
b/ wydatki majątkowe 920 000 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 920 000 
 Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego - 850 000 zł  
 Dotacja na zakup łodzi do OSP Dziedzice -15 000 zł  
 Dotacja na zakup pontonu dla OSP Barlickiego - 5 000 zł  
 Utwardzenie placu przy OSP Ligota - 20 000 zł  
 Termomodernizacja istniejącego budynku OSP przy ul. Barlickiego - projekt- 30 000 zł  
 Rozdz.75414 Obrona cywilna 53 800 
a/ wydatki bieżące 53 800 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 200 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52 300 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 
 Rozdz.75416 Straż Miejska 1 715 000 
a/ wydatki bieżące 1 700 000 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 386 250 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 270 624 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 126 
b/ wydatki majątkowe 15 000 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 15 000 
 Zakup kamery przenośnej na Osiedle Barbara  
  Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 147 713 
 Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 147 713 
a/ wydatki bieżące 147 713 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 67 763 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79 950 
  Dział 757 Obsługa długu publicznego 1 350 000 



 

 Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 1 350 000 

a/ wydatki bieżące 1 350 000 
 w tym:  
 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 1 350 000 
  Dział 758 Różne rozliczenia 873 307 
 Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 873 307 
a/ wydatki bieżące 873 307 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 873 307 
 w tym:  
 - rezerwa ogólna 400 000 
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 234 600 
 - rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 995 
 - rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych 228 712 
  Dział 801 Oświata i wychowanie 43 578 746 
 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 19 441 803 
a/ wydatki bieżące 15 881 501 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 13 369 721 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 254 386 
 dotacja na zadania bieżące 522 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 256 872 
b/ wydatki majątkowe 3 560 302 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 3 560 302 
 Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie - 405 800 zł  
 Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-

Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły - 1 146 502 zł  
 Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach – 

Dziedzicach - 2 000 000 zł  
 Budowa chodnika wokół SP Nr 5 - 6 500 zł  
 Zainstalowanie punktu świetlnego przed wejściem do SP Nr 4 - 1 500 zł  
 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 415 579 
a/ wydatki bieżące 415 579 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 367 764 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 673 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 142 
 Rozdz.80104 Przedszkola 9 149 497 
a/ wydatki bieżące 9 149 497 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 7 312 200 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 319 441 
 dotacja na zadania bieżące 434 015 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 841 
 Rozdz.80110 Gimnazja 10 283 870 
a/ wydatki bieżące 10 283 870 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 8 024 763 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 737 103 
 dotacja na zadania bieżące 385 542 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 136 462 
 Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 227 642 
a/ wydatki bieżące 227 642 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 19 842 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 207 800 
 Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 880 181 
a/ wydatki bieżące 880 181 



 

 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 748 849 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130 932 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 
 Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 193 966 
a/ wydatki bieżące 193 966 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 36 671 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157 295 
 Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 908 569 
a/ wydatki bieżące 2 858 569 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 2 444 748 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 396 461 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 360 
b/ wydatki majątkowe 50 000 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 50 000 
 Zakup robota wielofunkcyjnego do ZSP Nr 1 – 7 000 zł  
 Zakup robota wielofunkcyjnego do SP Nr 2 Ligota – 7 000 zł  
 Zakup zmywarko – wyparzacza do ZSP w Bronowie – 6 615 zł  
 Zakup zmywarko – wyparzacza do SP Nr 3 Ligota – 6 615 zł  
 Zakup patelni elektrycznej do ZS w Ligocie – 5 100 zł  
 Zakup kuchni gazowej do PP Nr 6 Cz-Dz – 8 835 zł  
 Zakup kuchni gazowej do PP Nr 11 Cz-DZ – 8 835 zł  
 Rozdz.80195 Pozostała działalność 77 639 
a/ wydatki bieżące 77 639 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 12 805 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 334 
 dotacja na zadania bieżące 25 000 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500 
  Dział 851 Ochrona zdrowia 754 680 
 Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 80 000 
a/ wydatki bieżące 80 000 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 29 560 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 440 
 dotacja na zadania bieżące 25 000 
 Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 672 000 
a/ wydatki bieżące 672 000 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 438 805 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 172 495 
 dotacja na zadania bieżące 60 000 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 
 Rozdz.85195 Pozostała działalność 2 680 
a/ wydatki bieżące 2 680 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 656 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 024 
  Dział 852 Pomoc społeczna 15 333 358 
 Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej 1 379 819 
a/ wydatki bieżące 1 379 819 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 442 135 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 934 784 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 900 
 Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 984 269 



 

a/  wydatki bieżące 984 269 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 697 204 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 283 385 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 680 
 

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 386 694 

a/  wydatki bieżące 7 386 694 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 309 610 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 996 
 dotacja na zadania bieżące 55 000 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 953 088 
 

Rozdz.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 40 888 

a/ wydatki bieżące 40 888 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 888 
 dotacja na zadania bieżące 1 000 
 Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 928 233 
a/ wydatki bieżące 928 233 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 000 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 919 233 
 Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000 000 
a/ wydatki bieżące 1 000 000 
 w tym:  
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 000 
 Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 300 844 
 a/ wydatki bieżące 300 844 
 w tym:  
 dotacja na zadania bieżące 10 000 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 290 844 
 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 165 761 
a/ wydatki bieżące 2 165 761 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 844 434 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 309 897 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 430 
 Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 334 010 
a/ wydatki bieżące 334 010 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 71 384 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262 326 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 
 Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000 
a/ wydatki bieżące 100 000 
 w tym:  
 dotacja na zadania bieżące 100 000 
 Rozdz.85295 Pozostała działalność 712 840 
a/ wydatki bieżące 712 840 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 14 246 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 624 
 dotacja na zadania bieżące 80 250 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 248 895 
 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 

2 i 3 uofp 360 825 



 

  Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 389 684 
 Rozdz.85401 Świetlice szkolne 1 013 254 
a/ wydatki bieżące 1 013 254 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 906 192 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92 027 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 035 
 Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także szkolenia młodzieży 137 850 
a/ wydatki bieżące 137 850 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 7 583 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 417 
 dotacja na zadania bieżące 102 850 
 Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 150 000 
a/  wydatki bieżące 150 000 
 w tym:  
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 000 
 Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 81 500 
a/ wydatki bieżące 81 500 
 w tym:  
 dotacja na zadania bieżące 81 500 
 Rozdz.85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 080 
a/ wydatki bieżące 7 080 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 080 
  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 111 129 
 Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 977 000 
a/ wydatki bieżące 250 000 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250 000 
b/  wydatki majątkowe 3 727 000 
 w tym:  
 zakup i objęcie akcji i udziałów 3 727 000 
 Zwiększenie udziałów w PIM   
 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 749 225 
a/ wydatki bieżące 170 255 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 23 475 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 146 780 
b/ wydatki majątkowe 578 970 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 578 970 
 w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 

uofp 578 970 
 Rekultywacja składowiska odpadów   
 Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 772 954 
a/ wydatki bieżące 772 954 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 772 954 
 Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 426 000 
a/ wydatki bieżące 426 000 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 426 000 
 Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 801 500 
a/ wydatki bieżące 1 590 000 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 590 000 
b/ wydatki majątkowe 211 500 
 w tym:  



 

 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 211 500 
 Projekt budowy oświetlenia przy ul. Malczewskiego - 10 000 zł  
 Budowa oświetlenia przy ul. Sobótki - projekt, realizacja - 6 000 zł  
 Budowa oświetlenia przy ul. Chałupniczej (przed DK-1) - 3 500 zł  
 Budowa oświetlenia przy ul. Wiankowej i ul. Marzanny - projekt i realizacja - 7 500 zł  
 Projekt oświetlenia skweru między ulicami Niepodległości i Barabasza - 3 500 zł  
 Projekt oświetlenia skweru między ulicami Kołłątaja i Parkową - 3 500 zł  
 Budowa oświetlenia przy ul. Marianki - realizacja - 5 000 zł  
 Budowa oświetlenia ul. Krętej od ul. Lipowskiej do transformatora (3 lampy) - 10 000 zł  
 Wykonanie oświetlenia na ul. Lipowskiej za DK -1 - 4 500 zł  
 Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej i ul. Potocznej - projekt realizacja - 30 000 

zł  
 Wykonanie oświetlenia ul. Podkępie (projekt realizacja) - 13 000 zł  
 Wykonanie oświetlenia ul.Stromej (realizacja) - 8 000 zł  
 Wykonanie oświetlenia ul. Smoczej (projekt, realizacja) - 3 000 zł  
 Budowa oświetlenia ul. Ks. Kunza (projekt i realizacja) - 20 000 zł  
 Budowa napowietrznej linii oświetleniowej przy ul. Legionów w Czechowicach – 

Dziedzicach wg projektu - 28 000 zł  
 

Budowa napowietrznej linii oświetleniowej przy ul. Korfantego w Zabrzegu wg projektu – 
22 000 zł  

 Oświetlenie ul. Kaniowskiej w Czechowicach – Dziedzicach (projekt) – 27 000 zł   
 

Projekt budowy oświetlenia ul. Legionów, od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej w kierunku 
południowym  do granicy administracyjnej Czechowic – Dziedzic i Bielska Białej” - 7 000 
zł  

 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z  opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 345 000 

a/  wydatki bieżące 345 000 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 5 000 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 340 000 
 Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 2 000 
a/  wydatki bieżące 2 000 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000 
 Rozdz.90095 Pozostała działalność 1 037 450 
a/  wydatki bieżące 337 450 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 337 450 
b/ wydatki majątkowe 700 000 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 700 000 
 w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 

uofp 700 000 
 Gminny plac zabaw w Zabrzegu  
  Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 937 564 
 Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 349 800 
a/ wydatki bieżące 349 800 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 328 000 
 dotacja na zadania bieżące 7 800 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000 
 Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 363 068 
a/  wydatki bieżące 1 363 068 
 w tym:  
 dotacja na zadania bieżące 1 363 068 
 Rozdz.92116 Biblioteki 2 134 000 
a/ wydatki bieżące 2 104 000 
 w tym:  
 dotacja na zadania bieżące 2 104 000 



 

b/ wydatki majątkowe 30 000 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 30 000 
 Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-

Dziedzicach - 5 000 zł  
 Dotacja dla MBP na zakup sprzętu komputerowego – 15 000 zł  
 Dotacja dla MBP na zakup oprogramowania – 10 000 zł    
 Rozdz.92195 Pozostała działalność 90 696 
a/ wydatki bieżące 90 696 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87 696 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 
  Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 

chronionej przyrody 
4 000 

 rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 4 000 
a/ wydatki bieżące 4 000 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000 
  Dział 926 Kultura fizyczna i sport 5 790 500 
 rozdz. 92601 Obiekty sportowe 255 000 
a/ wydatki majątkowe 255 000 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 255 000 
 

Orlik 2012- budowa kompleksu boisk sportowych w Czechowicach-Dziedzicach – 250 
000 zł  

 

Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w 
Czechowicach – Dziedzicach – 5 000 zł  

 Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej 4 740 000 
a/  wydatki bieżące 4 730 000 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 1 969 381 
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 747 219 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 400 
b/ wydatki majątkowe 10 000 
 w tym:  
 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 10 000 
 Zakup kajaka wyczynowego K-1  
 Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 659 300 
a/ wydatki bieżące 659 300 
 w tym:  
 dotacja na zadania bieżące 659 300 
 Rozdz.92695 Pozostała działalność 136 200 
a/ wydatki bieżące 136 200 
 w tym:  
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63 800 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 200 
 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 

2 i 3 uofp 30 200 
  RAZEM: 128 789 271 

   

                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej 
   

   

                                                            Damian Żelazny 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                     Załącznik Nr 1  
                                                                     do uchwały budżetowej Nr IV/21/11 
                                                                      Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 
                                                                     z dnia  25.01.2011 r. 
       

WYKAZ DOTACJI                            

L.p. Dział Rozdział § Nazwa 
Plan na 
2011r. 

rodzaj dotacji 

1. 010     Rolnictwo i łowiectwo 5 500 zł   
    01020   Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 5 500 zł   

      2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych  5 500 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

        
(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego)   

  

2. 600     Transport i łączność 4 758 457 zł   

    60004   Lokalny transport zbiorowy 3 373 264 zł   

      2650 

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 
budżetowego 2 500 000 zł 

przedmiotowa dla 
jednostek sektora 
finansów publicznych 

      6217 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów 
budżetowych 608 421 zł 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

      6219 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów 
budżetowych 264 843 zł 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

    60014   Drogi publiczne powiatowe 1 385 193 zł   

      6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych 1 385 193 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

3. 710     Działalność usługowa 204 000   

    71012   Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 204 000   

      2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 204 000 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

4. 750     Administracja publiczna 50 450 zł   

    75020   Starostwa powiatowe 50 450 zł   

      2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 450 zł 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

5. 754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 423 320 zł 

  

    75404   Komendy wojewódzkie policji 12 320 zł   

      6170 
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych 12 320 zł 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

    75412   Ochotnicze straże pożarne 411 000 zł   

      2820 
Dotacja celowa na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 391 000 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

      6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych 20 000 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 



 

6. 801     Oświata i wychowanie 845 079 zł   

    80101   Szkoły podstawowe 522 zł   

      2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 522 zł 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych  

    80104   Przedszkola 434 015 zł   

      2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 60 000 zł 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych  

      2540 

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty 374 015 zł 

podmiotowa dla 
jednostek spoza 
sektora finansów 
publicznych 

    80110   Gimnazja 385 542 zł   

      2540 

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty 385 542 zł 

podmiotowa dla 
jednostek spoza 
sektora finansów 
publicznych 

    80195   Pozostała działalność 25 000 zł   

        (Ratownictwo i ochrona ludności)     

      2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 25 000 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

7. 851     Ochrona zdrowia 85 000 zł   

    85153   Zwalczanie narkomanii 25 000 zł   

      2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
fundacjom 

10 000 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

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

10 000 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

      2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

5 000 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

    85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000 zł   

      2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 25 000 zł 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych  

      2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
fundacjom 

15 000 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

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

10 000 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

      2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

10 000 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

8. 852     Pomoc społeczna 246 250 zł   

    85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

55 000 zł 

  

      2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości  55 000 zł 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych 



 

    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 1 000 zł 

  

      2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości  1 000 zł 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

    85216   Zasiłki stałe 10 000 zł   

      2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości  10 000 zł 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

    85278   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000 zł   

      2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości  100 000 zł 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

    85295   Pozostała działalność 80 250 zł   

      2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 80 050 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

        (Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)     

      2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości  200 zł 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

9. 854     Edukacyjna opieka wychowawcza 184 350 zł   

    85412   
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 102 850 zł 

  

      2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 102 850 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

        (Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)     

    85418   
Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii 
społecznej 81 500 zł 

  

      2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 81 500 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

        
(Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób)    

  

10. 921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 499 868 zł   

    92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 800 zł   



 

      2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 7 800 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

        (Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)     

    92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 363 068 zł   

      2480 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 1 363 068 zł 

podmiotowa dla 
jednostek sektora 
finansów publicznych  

    92116   Biblioteki 2 129 000 zł   

      2480 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 2 104 000 zł 

podmiotowa dla 
jednostek sektora 
finansów publicznych  

      6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych 25 000 zł 

celowa dla jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

11. 926     Kultura fizyczna i sport 659 300 zł   

    92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 659 300 zł   

      2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 400 000 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

      2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 259 300 zł 

celowa dla jednostek 
spoza sektora 
finansów publicznych 

        (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)     

  OGÓŁEM:       10 961 574 zł   

       
       
     10 961 574 zł  
       
a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego 1 433 000 zł  
 w tym:      
  dotacje dla OSP   411 000 zł  
  zwalczanie narkomanii  25 000 zł  
 przeciwdziałanie alkoholizmowi  35 000 zł  
 pozostałe dotacje   962 000 zł  

b) dotacje dla oświaty niepublicznej 759 557 zł  
c) dotacje dla instytucji kultury  3 492 068 zł  
d) pozostałe dotacje   5 276 949 zł  
       
 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8 769 017 zł  
 dotacje dla jednostek spoza sektora finanów publicznych 2 192 557 zł  
       
 dotacje przedmiotowe  2 500 000 zł  
 podmiotowe   4 226 625 zł  
 celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4 209 949 zł  
 celowe dla samorządowej instytucji kultury 25 000 zł  
       
       
    Przewodniczący Rady Miejskiej  

       
       
                                                        Damian Żelazny  
       

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Załącznik Nr 2   

         do uchwały budżetowej Nr IV/21/11  

         Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

         

z dni a 
25.01 
2011 r.   

  

 

             
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK  

             

Klasyfikacja 
Budżetowa 

Przychody Koszty 
 

w tym: w tym:  

Dotacje  

Nazwa 
zakładu 
budżeto
wego Dział Rozdział 

Stan 
środków 

obrotowych 
na 

01.01.2011r. 
Razem 
dochody Przychody 

własne przedmioto
we 

celowe 

Razem 
wydatki 

Wpła
ty do 
budż
etu 

Wydatki 
inwestycyjne 

Stan 
środków 

obrotowych 
na 

31.12.2011r. 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Przedsięb
iorstwo 
Komunika
cji 
Miejskiej 

600 60004 -302 872,23 5 878 264,00 2 505 000,00 2 500 000,00 873 264,00 
    5 878 
264,00 

0,00 873 264,00 -302 872,23 

 
             

   
Plan na 

2011  
 

       

Ogółem wozokilometrów 1 097 069     Przewodniczący Rady Miejskiej   
Ogółem koszty działalności 
bieżącej 5 005 000          

Koszt 1 wozokilometra 4,57          
Wpływy własne   2,29                 Damian Żelazny   

Dotacja   2,28          
             
             
 
 
 
 
       Załącznik Nr 3  
       do uchwały budżetowej Nr 

       
Rady Miejskiej w Czechowicach-
Dziedzicach 

       z dnia 25.01.2011 r.   
           

 
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych 

 Lp. 

Nazwa jednostki budżetowej 
Klasyfikacja 
budżetowa 

Ogółem 

Stan 
środków 

na 
 początek 
 2011r. 

Planowane 
dochody  
własne w 
2011r. 

Ogółem 
środki w 
2011r. 

Planowane 
wydatki w 
2011r. 

Stan 
środków 
na koniec 
2011r. 

 1. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
Nr 1 w Czechowicach - 

801 80148 92 925 0 92 925 92 925 92 925 0 



 

Dziedzicach 

 2. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Czechowicach - Dziedzicach  

801 80148 96 120 0 96 120 96 120 96 120 0 

 3. 
Szkoła Podstawowa Nr 3 
 w Czechowicach - Dziedzicach  

801 80148 75 000 0 75 000 75 000 75 000 0 

 4. 
Szkoła Podstawowa Nr 4  
w Czechowicach - Dziedzicach  

801 80148 72 500 0 72 500 72 500 72 500 0 

 5. 
Szkoła Podstawowa Nr 5  
w Czechowicach - Dziedzicach  

801 80148 79 550 0 79 550 79 550 79 550 0 

 6. 
Szkoła Podstawowa Nr 7 
 w Czechowicach - Dziedzicach  

801 80148 100 980 0 100 980 100 980 100 980 0 

 7. 
Zespół Szkolno - Przedszkolny  
w Bronowie 

801 80148 65 895 0 65 895 65 895 65 895 0 

 8. Zespół Szkół w Ligocie 801 80148 65 000 0 65 000 65 000 65 000 0 

 9. 
Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Ligocie 

801 80148 53 000 0 53 000 53 000 53 000 0 

 10. 
Szkoła Podstawowa Nr 3 
 w Ligocie 

801 80148 24 000 0 24 000 24 000 24 000 0 

 11. Zespół Szkół w Zabrzegu 801 80148 68 040 0 68 040 68 040 68 040 0 

 12. 
Przedszkole Publiczne Nr 2 
 w Czechowicach - Dziedzicach 

801 80148 86 910 0 86 910 86 910 86 910 0 

 13. 
Przedszkole Publiczne Nr 3 
 w Czechowicach - Dziedzicach 

801 80148 108 845 0 108 845 108 845 108 845 0 

 14. 
Przedszkole Publiczne Nr 4  
w Czechowicach - Dziedzicach 

801 80148 46 500 0 46 500 46 500 46 500 0 

 15. 
Przedszkole Publiczne Nr 5 
 w Czechowicach - Dziedzicach 

801 80148 122 745 0 122 745 122 745 122 745 0 

 16. 
Przedszkole Publiczne Nr 6 
 w Czechowicach - Dziedzicach 

801 80148 75 000 0 75 000 75 000 75 000 0 

 17. 
Przedszkole Publiczne Nr 7  
w Czechowicach - Dziedzicach 

801 80148 45 670 0 45 670 45 670 45 670 0 

 18. 
Przedszkole Publiczne Nr 8  
w Czechowicach - Dziedzicach 

801 80148 131 250 0 131 250 131 250 131 250 0 

 19. 
Przedszkole Publiczne Nr 9 
w Czechowicach - Dziedzicach 

801 80148 40 500 0 40 500 40 500 40 500 0 

 20. 
Przedszkole Publiczne Nr 10 
w Czechowicach - Dziedzicach 

801 80148 157 240 0 157 240 157 240 157 240 0 

 21. 
Przedszkole Publiczne Nr 11 
 w Czechowicach - Dziedzicach 

801 80148 107 750 0 107 750 107 750 107 750 0 

 22. 
Przedszkole Publiczne w 
Ligocie 

801 80148 72 930 0 72 930 72 930 72 930 0 

 23. 
Przedszkole Publiczne w 
Zabrzegu 

801 80148 75 000 0 75 000 75 000 75 000 0 

 24. 
Gimnazjum Publiczne Nr 1 
 w Czechowicach - Dziedzicach 

801 80148 84 240 0 84 240 84 240 84 240 0 

 25. 
Gimnazjum Publiczne Nr 2 
 w Czechowicach - Dziedzicach 

801 80148 79 560 0 79 560 79 560 79 560 0 

 26. 
Gimnazjum Publiczne Nr 3 
 w Czechowicach - Dziedzicach 

801 80148 49 680 0 49 680 49 680 49 680 0 

 
Raze
m:   

    2 076 830 0 2 076 830 
2 076 
830 

2 076 830 0 

           

           

   
    

Przewodnicz
ący Rady 
Miejskiej 

   

           

           

   
    

Damian 
Żelazny 

   

           

           

 
 
 



 

 
    Załącznik Nr 4   
    do uchwały budżetowej Nr   
    Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

    z dnia 25.01.2011 r.   

 
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   
        

Dział Rozdział § Nazwa 
Planowane 
dochody 

Planowane 
wydatki 

Kwota 
dochodów do 
odprowadzenia 
do budżetu 
państwa 

 
750     Administracja publiczna 125 484 125 484 2 300  

  75011   Urzędy wojewódzkie 125 484 125 484 2 300  
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

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

125 484      
    0690 Wpływy z różnych opłat 

    2 300  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

  106 260    
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   16 141    
    4120 Składki na Fundusz Pracy   2 604    
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

  479    
751     Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

6 400 6 400    
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej kontroli i ochrony prawa  

6 400 6 400    
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

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

6 400      
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

  355    
    4120 Składki na Fundusz Pracy   58    
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe  

  2 335    
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

  162    
    4300 Zakup usług pozostałych 

  3 490    
851     Ochrona zdrowia 2 680 2 680    

  85195   Pozostała działalność 2 680 2 680    
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

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

2 680      
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

  1 407    
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   214    
    4120 Składki na Fundusz Pracy   35    
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

  1 024    



 

852     Pomoc społeczna 7 244 749 7 244 749 87 700  
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka 

alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

7 160 239 7 160 239 85 500  
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

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

7 160 239      
    0970 Wpływy z różnych dochodów     10 000  
    0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
    75 500  

    3110 Świadczenia społeczne   6 951 688    
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   137 606    
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   11 356    
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   22 627    
    4120 Składki na Fundusz Pracy   3 650    
    4300 Zakup usług pozostałych   33 312    
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 

10 500 10 500    
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

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

10 500      
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   10 500    
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
74 010 74 010 2 200  

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

74 010      
    0830 Wpływy z usług     2 200  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
  300    

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   25 523    
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   2 106    
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   9 270    
    4120 Składki na Fundusz Pracy   1 485    
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe    33 000    
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   100    
    4280 Zakup usług zdrowotnych   100    
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
  

178    
    4410 Podróże służbowe krajowe   600    
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
  

1 048    
    4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
  

300    

OGÓŁEM:       7 379 313,00 7 379 313,00 90 000,00  

        

    
Przewodniczący 
Rady Miejskiej    

    Damian Żelazny  



 

 
 
 
 
 

        
                                                                             Załącznik Nr 5   

                                                           do uchwały budżetowej Nr   

                                                           Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

                                                           z dnia 25.01.2011 r.    

        

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              

 

        

 Dział Rozdział § Nazwa 
Planowane 
dochody 

Planowane 
wydatki 

 

 600     Transport i łączność 600 000    600 000     

 600 60014   Drogi publiczne powiatowe 600 000    600 000     

 

600 60014 2320 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 600 000       

     4300 Zakup usług pozostałych   600 000     

 710     Działalność usługowa 408 000    408 000     

   71012   Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 408 000    408 000     

 

    2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 408 000       

     4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   222 623  

     4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   17 881  

     4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   35 628  

     4120 Składki na Fundusz Pracy   5 747  

     4210 Zakup materiałów i wyposażenia   14 834  

     4300 Zakup usług pozostałych   100 000  

     4410 Podróże służbowe krajowe   1 000  

     4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   6 287  

 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej   4 000  

 750     Administracja publiczna 50 450 50 450  

   75020   Starostwa powiatowe 50 450 50 450     

 

    2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 50 450    

     4260 Zakup energii   12 450     

     4300 Zakup usług pozostałych   3 000  

 

    4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii stacjonarnej   35 000  

 926     Kultura fizyczna i sport 83 503 30 200  

   92695   Pozostała działalność 83 503 30 200  

 

    2337 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu 
województwa na zadania bieżące realizowanene na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 25 402    

     2337 refundacja za 2010r. 49 311    



 

 

    2339 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu 
województwa na zadania bieżące realizowanene na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 2 989    

     2339 refundacja za 2010r. 5 801    

     4177 Wynagrodzenia bezosobowe   3 366  

     4179 Wynagrodzenia bezosobowe   634  

     4307 Zakup usług pozostałych   22 036  

     4309 Zakup usług pozostałych   4 164  

 OGÓŁEM:       1 141 953    1 088 650     

        
        
                                           Przewodniczący Rady Miejskiej   
        
        
                                                            Damian Żelazny   
          
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


