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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia ……………………… r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.
1-3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala,
co następuje:
§1
Uchwala się budżet Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020.
§2
Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Prószków na rok 2020 w wysokości
49.475.165,47 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 43.269.715,72 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 6.205.449,75 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§3
Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Prószków na rok 2020 w wysokości
51.417.730,72 zł, w tym:
1) wydatki bieżące na kwotę 43.265.134,72 zł;
2) wydatki majątkowe na kwotę 8.152.596,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§4
Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 1.942.565,25 zł, który zostanie pokryty z
przychodów uzyskanych z:
1) kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł;
2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 442.565,25
§5
Ustala się łączną kwotę planowanych :
1) przychodów budżetu gminy Prószków w łącznej wysokości 2.609.232,25 zł
2) rozchodów budżetu gminy Prószków w łącznej wysokości 666.667,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.
§6
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 3.000.000,00 zł.

1.
2.

§7
Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70.000,00 zł.
Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 230.000,00 zł, w tym na:
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w ramach inicjatyw społecznych, których szczegółowy podział na
pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu
samorządu terytorialnego w wysokości - 100.000,00 zł.

§8
Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 130.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych
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w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł oraz w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 127.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.
§9
Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł, które
przeznacza się na wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w wysokości 50.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 10
Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
1.681.440,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami w wysokości 1.681.440,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 11
Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 12
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 13
Ustala się wydatki budżetu gminy Prószków obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane
dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych - zgodnie
z załącznikiem nr 9.
§ 14
Ustala się plan wydatków majątkowych według zadań - zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 15
Ustala się roczny plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie
z załącznikiem nr 11
§ 16
Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 17
Upoważnia się Burmistrza Prószkowa do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000,00 zł;
2) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 200.000,00 zł;
3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia
i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych
polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami;
4) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Prószków
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot
lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany
te nie pogorszą wyniku budżetu;
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji
przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
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7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności
otrzymanych z budżetu środków europejskich;
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 18
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 19
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Radca prawny
Kamil Puszczewicz

Skarbnik Gminy

Burmistrz

Dorota Staniów

Krzysztof Cebula
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Zał, nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ….. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2020
I. DOCHODY BIEŻĄCE
Dz.

Rozdz.

§

010

plan na 2020

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

10 500,00

Pozostała działalność

10 500,00

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

10 000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

26 100,00

Drogi publiczne gminne

26 100,00

0690

Wpływy z różnych opłat

26 000,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

100,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

235 338,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

235 338,00
678,00

0830

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
służebności
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z usług

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

1 000,00

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów
Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

105 248,00

Urzędy Wojewódzkie

92 148,00

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

92 048,00

01095
3

treść

0750

0970

600
60016

700
70005
0470
0550
0750

0970
750
75011
2010

500,00

4 660,00
210 000,00

7 000,00

2 000,00
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2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

100,00

Wpływy z różnych dochodów

13 000,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

100,00

Wpływy z różnych dochodów

100,00

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

1 846,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 846,00

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

1 846,00

Pozostałe wydatki obronne

500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (
związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym )
ustawami
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

500,00

Obrona cywilna

7 600,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (
związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym )
ustawami
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

7 600,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

20 500,00

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

20 000,00

0910

500,00

0310

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wpływy z podatku od nieruchomości

0320

Wpływy z podatku rolnego

45 400,00

75023
0970
75085
0970
751

75101
2010

752
75212
2010

754
75414
2010

756

75601

75615

13 000,00

500,00

7 600,00

18 960 099,00

4 904 600,00

4 700 000,00
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0330

Wpływy z podatku leśnego

122 000,00

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

31 000,00

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

5 000,00

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

200,00

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

1 000,00

3 324 700,00

0310

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
Wpływy z podatku od nieruchomości

0320

Wpływy z podatku rolnego

577 500,00

0330

Wpływy z podatku leśnego

600,00

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

107 000,00

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

20 000,00

0370

Wpływy z opłaty od posiadania psów

100,00

0430

Wpływy z opłaty targowej

2 500,00

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

300 000,00

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

6 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1 000,00

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

10 000,00

1 140 000,00

0410

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

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

950 000,00

0480

130 000,00

0690

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
Wpływy z różnych opłat

9 520 299,00

0010

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

300 000,00

Dywidendy

50 000,00

Wpływy z dywidend

50 000,00

ROŻNE ROZLICZENIA

9 857 658,00

75616

75618

0490

75621

75624
0740
758

2 300 000,00

40 000,00

10 000,00

10 000,00

9 220 299,00
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75801
2920
75807
2920
75814
0920
801
80101
0610

0690
0750

0970
80104
0660
0670

0970
80148
0830
852
85213

2030

85214

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

8 684 062,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

8 684 062,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 133 596,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 133 596,00

Różne rozliczenia finansowe

40 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek

40 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

633 585,00

Szkoły podstawowe

9 975,00

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za
wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
certyfikatów i ich duplikatów
Wpływy z róznych opłat

50,00

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

8 702,00

Przedszkola

555 610,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego
Wpływy z różnych dochodów

126 490,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

68 000,00

Wpływy z usług

68 000,00

POMOC SPOŁECZNA

350 755,72

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

5 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

5 000,00

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

30 500,00

80,00

1 143,00

378 700,00

50 420,00
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0920

Wpływy z pozostałych odsetek

500,00

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

1 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

29 000,00

Zasiłki stałe

40 500,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

500,00

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

1 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Ośrodki pomocy społecznej

39 000,00

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

500,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

91 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi
opiekuńcze
Wpływy z usług

48 000,00

Pomoc w zakresie dożywiania

30 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

30 000,00

Pozostała działalność

104 255,72

0690

Wpływy z różnych opłat

66 000,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

33 282,47

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ

8 000,00

Pozostała działalność

8 000,00

Wpływy z różnych dochodów

8 000,00

85216

85219

85228
0830
85230
2030

85295

2059

853

85395
0970

92 500,00

48 000,00

4 973,25
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855

Rodzina

11 244 648,00

Świadczenie wychowawcze

9 019 000,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

1 000,00

0940

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

16 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

9 002 000,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

10 000,00

0940

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

35 000,00

2010

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

1 727 000,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

200,00

0940

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

1 000,00

2010

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

277 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

109 824,00

0830

Wpływy z usług

52 624,00

Dzienni opiekunowie

9 000,00

Wpływy z usług

9 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (
związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym )
ustawami

4 000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

1 776 832,00

85501

85502

85504

85505

85507
0830
85513

2010

900

1 772 000,00

278 200,00

162 448,00

4 000,00
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90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

1 681 440,00

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

1 681 440,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 530,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

1 530,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

50 000,00

Wpływy z różnych opłat

50 000,00

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

43 862,00

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

4 000,00

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych

1 000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostała działalność

51 006,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

48 172,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE

43 269 715,72

0490

90005
2057

90019
0690
90026

2057

2440

921
92195
2057

2059

4 862,00

34 000,00

51 006,00

2 834,00
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II. DOCHODY MAJĄTKOWE
Dz.

Rozdz.

§

010
01095
0770

700
70005
0770

600
60013
6257

900
90005
6257

90026
6257

921
92109
6257

treść

plan na 2020

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

34 000,00

Pozostała działalność

34 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci

34 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

284 394,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

284 394,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci

284 394,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3 315 395,00

Drogi publiczne wojewódzkie

3 315 395,00

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

3 315 395,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 878 209,75

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Pozostałe zadania zwiazane z gospodarką odpadami

210 000,00

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

1 668 209,75

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

693 451,00

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

500 000,00

210 000,00

1 668 209,75

500 000,00
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92195
6257

6259

Pozostała działalność

193 451,00

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

191 835,00

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE

6 205 449,75

OGÓŁEM DOCHODY

49 475 165,47

1 616,00
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Zał, nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ….. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Dział

1

Rozd
ział

Wydatk
i
bieżące
PLAN

w tym:
wydatki
jednostek
budżetowyc
h,

z tego:
wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane

związane
z realizacją
ich
statutowyc
h zadań;

6

7

2

3

4

5

71 200,00

50 000,00

50 000,00

01030

Izby rolnicze

20 000,00

20 000,00

01095

Pozostała
działalność

71
200,00
50
000,00
20
000,00
1 200,00

71 200,00

01008

Rolnictwo i
łowiectwo
Melioracje wodne

1 200,00

1 200,00

351
500,00
180
000,00
1 500,00

310 000,00

310 000,00

140 000,00

140 000,00

90
000,00
80
000,00
300
000,00

90 000,00

90 000,00

80 000,00

80 000,00

300 000,00

300 000,00

010

600
60004
60013
60016
60017
700

Nazwa

Transport i
łączność
Lokalny transport
zbiorowy
Drogi publiczne
wojewódzkie
Drogi publiczne
gminne
Drogi wewnętrzne
Gospodarka
mieszkaniowa

0,00

dotacje
na
zadani
a
bieżące

świadczeni
a na rzecz
osób
fizycznych;

8

9

40
000,00
40
000,00

wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i
3
10

1 500,00

1 500,00

obsługa
długu
jednostki
samorządu
terytorialn
ego
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70005

710
71004

750
75011
75022

75023

75075

75085

75095
751

75101

Gospodarka
gruntami i
nieruchomościami
Działalność
usługowa
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
Administracja
publiczna
Urzędy
wojewódzkie
Rady Gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)
Urzędy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)
Promocja jednostek
samorządu
terytorialnego
Wspólna obsługa
jednostek
samorządu
terytorialnego
Pozostała
działalność
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej,
kontroli i ochrony
prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej,

300
000,00

300 000,00

300 000,00

130
700,00
130
700,00

130 700,00

50 000,00

80 700,00

130 700,00

50 000,00

80 700,00

5 781
694,50
288
080,00
213
625,00

5 607 177,00

4 363 602,00

1 243
575,00

288 080,00

288 080,00

4 097
400,00

4 089 900,00

39
500,00

79 825,00

0,00

171 900,00

79 825,00

133 800,00

3 280 000,00

809 900,00

7 500,00

39 500,00

5 000,00

34 500,00

923
572,00

920 972,00

785 522,00

135 450,00

2 600,00

219
517,50
1 846,00

188 900,00

5 000,00

183 900,00

28 000,00

1 846,00

1 846,00

1 846,00

1 846,00

1 846,00

2 617,50

2 617,50
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kontroli i ochrony
prawa
752

Obrona narodowa
75212
75215

754
75412
75414
757
75702

758
75818
801

Pozostałe wydatki
obronne
Zadania związane z
utrzymaniem mocy
rezerwowych ze
względu na potrzeby Sił
Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże
pożarne
Obrona cywilna

500,00

500,00

500,00

3 000,00

0,00

320 944,00

290 944,00

83 924,00

207 020,00

292 020,00

262 020,00

55 000,00

207 020,00

28 924,00

28 924,00

28 924,00

114 000,00

Rezerwy ogólne i celowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

80104

Przedszkola

80113

Dowożenie uczniów do
szkół
Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne i
przedszkolne

80148

500,00

500,00

Obsługa długu
publicznego
Obsługa papierów
wartościowych,
kredytów i pożyczek
oraz innych zobowiązań
jednostek samorządu
terytorialnego
zaliczanych do tytułu
dłużnego - kredyty i
pożyczki
Różne rozliczenia

80101

80146

3 500,00

3 000,00

3 000,00

0,00

30 000,00
30 000,00

114 000

114 000,00

0

114 000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

15 076
210,50
9 715
937,25
4 080
185,25
300 000,00

14 408 196,50

11 460 040,00

2 948 156,50

9 366 621,25

8 305 146,00

1 061 475,25

3 801 717,25

2 624 659,00

1 177 058,25

300 000,00

0,00

300 000,00

62 241,00

62 241,00

0,00

62 241,00

182 915,00

182 185,00

88 735,00

93 450,00

160
000,00

508 014,00
349 316,00

160
000,00

118 468,00

730,00

0,00
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80149

80150

80195
851
85117

85153
85154
852

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

172 990,00

160 990,00

157 000,00

3 990,00

12 000,00

325 942,00

304 942,00

281 000,00

23 942,00

21 000,00

236 000,00

229 500,00

3 500,00

226 000,00

Ochrona zdrowia

268 000,00

88 000,00

40 900,00

47 100,00

Zakłady opiekuńczolecznicze i
pielegnacyjnoopiekuńcze
Zwalczanie narkomanii

180 000,00

0,00

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Pomoc społeczna

85203

Ośrodki wsparcia

85205

Zadania w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierajace
niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz
za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum
integracji społecznej

85213

3 000,00

3 000,00

85 000,00

85 000,00

40 900,00

44 100,00

3 073
555,72
120 000,00

2 762 700,00

1 907 100,00

855 600,00

8 000,00

8 000,00

1 000,00

6 100,00

6 100,00

6 100,00

6 500,00
180
000,00
180
000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

242 600,00

38 255,72

0,00

3 000,00

120 000,00

120 000,00
7 000,00
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85214

85215

Zasiłki okresowe, celowe
i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe

85216

Zasiłki stałe

69 300,00

1 500,00

1 500,00

67 800,00

85219

972 300,00

967 300,00

900 000,00

67 300,00

5 000,00

1 067
800,00

1 056 300,00

1 000 000,00

56 300,00

11 500,00

59 000,00

1 000,00

1 000,00

58 000,00

85295

Ośrodki pomocy
społecznej
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Pomoc w zakresie
dożywiania
Pozostała działalność

683 555,72

600 000,00

600 000,00

30 000,00

15 300,00

38 255,72

219 424,00

182 252,00

160 922,00

21 330,00

0,00

37 172,00

0,00

0,00

85401

Edukacyjna opieka
wychowawcza
Świetlice szkolne

160 922,00

21 330,00

0,00

0,00

85228

85230

854

82 500,00

2 500,00

5 000,00

0,00

2 500,00

80 000,00

5 000,00

189 124,00

182 252,00

85415

Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym

5 000,00

0,00

5 000,00

85416

Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
motywacyjnym
Rodzina

25 300,00

0,00

25 300,00

12 331
800,00
9 041
500,00
1 913
600,00

1 423 500,00

1 006 100,00

417 400,00

147 500,00

121 000,00

26 500,00

8 894 000,00

305 500,00

237 000,00

68 500,00

1 608 100,00

855
85501
85502

85504
85505

Świadczenie
wychowawcze
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
społecznego
Wspieranie rodziny

85507

Tworzenie i
funkcjonowanie
żłobków
Dzienni opiekunowie

85508

Rodziny zastępcze

311 700,00

43 100,00

39 100,00

4 000,00

940 000,00

802 400,00

540 000,00

262 400,00

66 000,00

66 000,00

65 000,00

1 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 872,00

129
600,00

10 778 700,00

268 600,00
129
600,00

8 000,00
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85510

85513

900
90001
90002
90003
90004
90005

90015
90019

90026

90095

Działalność placówek
opiekuńczowychowawczych
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre świadczenia
rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o
świadczeniach
rodzinnych oraz za
osoby pobierające zasiłki
dla opiekunów, zgodnie
z przepisami ustawy z
dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

49 000,00

49 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

2 839
660,00

2 829 440,00

84 970,00

Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Gospodarka odpadami
komunalnymi
Oczyszczanie miast i wsi

30 000,00

30 000,00

1 681
440,00
300 000,00

1 681 440,00

118 000,00

118 000,00

4 500,00

0,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

55 720,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach
Ochrona powietrza
atmosferycznego i
klimatu
Oświetlenie ulic, placów
i dróg
Wpływy i wydatki
związane z
gromadzeniem środków
z opłat i kar za
korzystanie ze
środowiska
Pozostałe działania
związane z gospodarką
odpadami
Pozostała działalność

49 000,00

2 744 470,00

0,00

0,00

10 220,00

30 000,00
74 970,00

300 000,00

1 606 470,00
300 000,00

5 000,00

113 000,00
4 500,00

5 000,00

45 000,00

5 720,00

0,00
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921

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Pozostała działalność

1 809
600,00

409 600,00

1 400
000,00
409 600,00

0,00
409 600,00

10 000,00

399 600,00

Kultura fizyczna

271 500,00

46 500,00

8 000,00

38 500,00

92601

Obiekty sportowe

31 000,00

31 000,00

8 000,00

23 000,00

92605

Zadania w zakresie
kultury fizycznej

225 000,00

0,00

92695

Pozostała działalność

92109
92195
926

WYDATKI
BIEŻĄCE
OGÓŁEM

43 265
134,72

29 162 555,50

15 500,00

15 500,00

19 177
404,00

9 985 151,50

10 000,00

399 600,00

1 400
000,00

0,00

1 400
000,00
200
000,00

25 000,00

200
000,00

25 000,00

52
593,22

114 000,00

15 500,00

2 139 600,00

11 796
386,00

0,00

0,00
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PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Dzia
ł

Rozdzia
ł

600

Nazwa

Wydatki
majątkow
e PLAN

w tym:
inwestycje i
zakupy
inwestycyjn
e

zakup i
objęcie
akcji i
udziałów

1 877 000,00

0,00

Oświata i wychowanie

5 977
465,00
4 100
465,00
1 877
000,00
6 000,00

Szkoły podstawowe

6 000,00

6 000,00

Ochrona zdrowia

42 000,00

42 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

42 000,00

42 000,00

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
Ochrona powietrza
atmosfetycznego i klimatu
Oświetlenie ulic, placów i dróg

2 037
233,00
50 000,00

128 000,00

556 556,00

60 000,00

18 000,00

18 000,00

Pozostałe działania związane z
gospodarką odpadami
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostała działalnośc

1 412
677,00
79 898,00

79 898,00

79 898,00

79 898,00

Transport i łączność
60013

Drogi publiczne wojewódzkie

60016

Drogi publiczne gminne

801
80101
851
85154
900
90001
90005
90015
90026
921
92195

wydatki na programy
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
4 100 465,00
4 100 465,00

1 877 000,00
6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 909 233,00

50 000,00
496 556,00

1 412 677,00
0,00

0,00
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926
92601

Kultura fizyczna

10 000,00

10 000,00

Obiekty sportowe

10 000,00

10 000,00

8 152
596,00

2 142 898,00

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

0,00

0,00

0,00

6 009 698,00

WYDATKI BIEŻĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE
PLANOWANE WYDATKI
OGÓŁEM

43 265
134,72
8 152
596,00
51 417
730,72
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Zał, nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ….. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2020 rok

§
952

Nazwa
Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym

957 Nadwyżki z lat ubiegłych
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

RAZEM

Przychody

Rozchody

1 500 000,00

0,00

1 109 232,25

0,00

0,00

666 667,00

2 609 232,25 666 667,00
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Zał, nr 4 do uchwały nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ….. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na
realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Prószków na 2020 r.

DOCHODY
Dzia
ł

Rozdzia
ł

756

75618

Treść

Kwota w złotych

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

130 000,00

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

130 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

130 000,00

WYDATKI
Dzia
ł
851

Rozdzia Treść
ł
Ochrona zdrowia

85153

85154

Kwota w złotych
130 000,00

Zwalczanie narkomanii

3 000,00

Wydatki bieżące w tym:

3 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

3 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

127 000,00

Wydatki bieżące w tym:

85 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

85 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

40 900,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

44 100,00

Wydatki majątkowe

42 000,00
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Zał, nr 5 do uchwały nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ….. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków przeznaczonych
na zadania z zakresu ochrony środkowiska i gospodarki wodnej w Gminie Prószków na 2020 r.

DOCHODY

Dzi
ał
900

Rozdział

Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019

Kwota w
złotych
50 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska

50 000,00

Wpływy z różnych opłat

50 000,00

Treść

Kwota w
złotych
50 000,00

WYDATKI

Dzi
ał
900

Rozdział

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska

50 000,00

Wydatki bieżące w tym:

50 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

50 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

50 000,00
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Zał, nr 6 do uchwały nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ….. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków
dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Prószków na 2020
r.
DOCHODY
Dział

Rozdział

900
90002

Treść

Kwota w
złotych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 681 440,00

Gospodarka odpadami komunalnymi

1 681 440,00

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

1 681 440,00

WYDATKI
Dział

Rozdział

900
90002

Treść

Kwota w
złotych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 681 440,00

Gospodarka odpadami komunalnymi

1 681 440,00

Wydatki bieżące w tym:

1 681 440,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

1 681 440,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

74 970,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 606 470,00
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Zał, nr 7 do uchwały nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ….. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3,

Lp
.

Nazwa zadania /
projektu

Klasyfikacja
Plan na 2020 r.

środki
razem
z
(poz.4+5+
budżet 6)
u
gminy
1
2
3
4
5
6
7
BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA - WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ - II EDYCJA

1

2

środki z
budżetu
krajowego

środki z
budżetu UE

DOCHODY z
tego:

852 85295

4 973,25

33 282,47

0,00

38 255,72

dochody bieżące

852 85295

4 973,25

33 282,47

0,00

38 255,72

WYDATKI z tego:

852 85295

4 973,25

33 282,47

0,00

38 255,72

wydatki bieżące

852 85295

4 973,25

33 282,47

0,00

38 255,72

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W
BOGUSZYCACH W GMINIE PRÓSZKÓW

1

2

DOCHODY z
tego:

900 90026

0,00

419 819,94

0,00

419 819,94

dochody bieżące

900 90026

0,00

2 091,00

0,00

2 091,00

dochody
majątkowe

900 90026

0,00

417 728,94

0,00

417 728,94

WYDATKI z tego:

900 90026

0,00

407 964,00

71
994,00

479 958,00

wydatki bieżące

900 90026

0,00

2 091,00

369,00

2 460,00

wydatki
majątkowe

900 90026

0,00

405 873,00

71
625,00

477 498,00
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ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH W PRÓSZKOWIE
1

2

DOCHODY z
tego:

900 90026

0,00

860 251,81

0,00

860 251,81

dochody bieżące

900 90026

0,00

2 771,00

0,00

2 771,00

dochody
majątkowe

900 90026

0,00

857 480,81

0,00

857 480,81

WYDATKI z tego:

900 90026

0,00

797 673,00

140
766,00

938 439,00

wydatki bieżące

900 90026

0,00

2 771,00

489,00

3 260,00

wydatki
majątkowe

900 90026

0,00

794 902,00

140
277,00

935 179,00

ZWIĘKSZENIE ZASIĘGU SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE PRÓSZKÓW
1

2

DOCHODY z
tego:

900 90026

0,00

393 000,00

0,00

393 000,00

dochody bieżące

900 90026

0,00

0,00

0,00

0,00

dochody
majątkowe

900 90026

0,00

393 000,00

0,00

393 000,00

WYDATKI z tego:

900 90026

0,00

0,00

0,00

0,00

wydatki bieżące

900 90026

0,00

0,00

0,00

0,00

wydatki
majątkowe

900 90026

0,00

0,00

0,00

0,00

BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKIPRÓSZÓW OBEJMUJĄCEJ RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW

1

2

DOCHODY z
tego:

600 60013

0,00

3 315 395,00

0,00

3 315
395,00

dochody bieżące

600 60013

0,00

0,00

0,00

0,00

dochody
majątkowe

600 60013

0,00

3 315 395,00

0,00

3 315
395,00

WYDATKI z tego:

600 60013

0,00

3 316 670,00

585
295,00

3 901
965,00

wydatki bieżące

600 60013

0,00

1 275,00

225,00

1 500,00
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wydatki
majątkowe

600 60013

0,00

3 315 395,00

585
070,00

3 900
465,00

BUDOWA SCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 415 NA
TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE
1

2

DOCHODY z
tego:

600 60013

0,00

0,00

0,00

0,00

dochody bieżące

600 60013

0,00

0,00

0,00

0,00

dochody
majątkowe

600 60013

0,00

0,00

0,00

0,00

WYDATKI z tego:

600 60013

0,00

0,00

200
000,00

200 000,00

wydatki bieżące

600 60013

0,00

0,00

0,00

0,00

wydatki
majątkowe

600 60013

0,00

0,00

200
000,00

200 000,00

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE W GMINIE PRÓSZÓW
1

2

DOCHODY z
tego:

900 90005

0,00

211 530,00

0,00

211 530,00

dochody bieżące

900 90005

0,00

1 530,00

0,00

1 530,00

dochody
majątkowe

900 90005

0,00

210 000,00

0,00

210 000,00

WYDATKI z tego:

900 90005

0,00

211 530,00

289
526,00

501 056,00

wydatki bieżące

900 90005

0,00

1 530,00

2 970,00

4 500,00

wydatki
majątkowe

900 90005

0,00

210 000,00

286
556,00

496 556,00

E - AKTYWNI MIESZKAŃCY PRÓSZKOWA
1

DOCHODY z
tego:

750 75095

0,00

0,00

0,00

0,00

dochody bieżące

750 75095

0,00

0,00

0,00

0,00

dochody
majątkowe

750 75095

0,00

0,00

0,00

0,00
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2

WYDATKI z tego:

750 75095

0,00

2 617,50

0,00

2 617,50

wydatki bieżące

750 75095

0,00

2 617,50

0,00

2 617,50

wydatki
majątkowe

750 75095

0,00

0,00

0,00

0,00

ZASMAKUJ W TRADYCJI - WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY KULINARNE NA
POGRANICZU POLSKO - CZESKIM
1

2

DOCHODY z
tego:

921 92195

4 450,00

75 650,00

0,00

80 100,00

dochody bieżące

921 92195

2 834,00

48 172,00

0,00

51 006,00

dochody
majątkowe

921 92195

1 616,00

27 478,00

0,00

29 094,00

WYDATKI z tego:

921 92195

0,00

0,00

0,00

0,00

wydatki bieżące

921 92195

0,00

0,00

0,00

0,00

wydatki
majątkowe

921 92195

0,00

0,00

0,00

0,00

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKIS W PRÓSZKOWIE W
ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ NADBUDOWY
1

2

DOCHODY z
tego:

921 92109

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

dochody bieżące

921 92109

0,00

0,00

0,00

0,00

dochody
majątkowe

921 92109

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

WYDATKI z tego:

921 92109

0,00

0,00

0,00

0,00

wydatki bieżące

921 92109

0,00

0,00

0,00

0,00

wydatki
majątkowe

921 92109

0,00

0,00

0,00

0,00

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY KORFANTEGO W PRÓSZKOWIE
1

DOCHODY z
tego:

921 92195

0,00

164 357,00

0,00

164 357,00
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2

dochody bieżące

921 92195

0,00

0,00

0,00

0,00

dochody
majątkowe

921 92195

0,00

164 357,00

0,00

164 357,00

WYDATKI z tego:

921 92195

0,00

0,00

0,00

0,00

wydatki bieżące

921 92195

0,00

0,00

0,00

0,00

wydatki
majątkowe

921 92195

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE

95 653,72

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE

5 887 055,75

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE

52 593,22

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

6 009 698,00
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Zał, nr 8 do uchwały nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ….. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE

DOCHODY na 2020 rok
Dz.
750

Rozdz.

§

75011
2010

751

75101
2010

752
75212
2010

754
75414
2010

855
85501

treść
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2020
92 048,00

Urzędy Wojewódzkie

92 048,00

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

92 048,00

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

1 846,00

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 846,00

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

1 846,00

OBRONA NARODOWA

500,00

Pozostałe wydatki obronne

500,00

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

500,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

7 600,00

Obrona cywilna

7 600,00

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

7 600,00

RODZINA

11 010 000,00

Świadczenie wychowawcze

9 002 000,00
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2060

85502

2010

85504
2010

85513

2010

RAZEM DOCHODY

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym), związane z
realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

9 002 000,00

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

1 727 000,00

Wspieranie rodziny

277 000,00

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

277 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone
za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4 000,00

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

4 000,00

1 727 000,00

11 111 994,00
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ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE

WYDATKI na 2020 rok
Dz.
750

Rozdz.

§

treść
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2020
92 048,00

Urzędy Wojewódzkie

92 048,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

72 938,00
4 000,00
13 225,00
1 885,00
1 846,00

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 846,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
OBRONA NARODOWA

1 543,00
265,00
38,00
500,00

Pozostałe wydatki obronne

500,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

500,00

Obrona cywilna

7 600,00

4010
4040
4110
4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
RODZINA
Świadczenie wychowawcze

5 900,00
452,00
1 092,00
156,00
11 010 000,00
9 002 000,00

3110
4010
4110
4120
4210
4300
4700

Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 894 000,00
85 600,00
15 200,00
2 200,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00

75011
4010
4040
4110
4120
751

75101
4010
4110
4120
752
75212
4700
754
75414

855
85501

85502

3110
4010

7 600,00

1 727 000,00

1 607 200,00
39 700,00

Druk nr 107
Projekt z dnia 15.11.2019 r.

4110
4120
4210
4300

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Wspieranie rodziny

75 100,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
277 000,00

3110
4010

Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone
za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

268 000,00
9 000,00
4 000,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

4 000,00
11 111 994,00

85504

85513

4130
RAZEM WYDATKI
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Zał, nr 9 do uchwały nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ….. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
PRÓSZKÓW NA ROK 2019
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
lp Dz

Rozdz

podmiot dotowany

plan

DOTACJE CELOWE
600

60004

1

Miasto Opole
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

40 000,00
40 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE
921

92109

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE
1 400 000,00

1
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 400 000,00

RAZEM

1 440 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
lp Dz

Rozdz

przeznaczenie dotacji

plan

DOTACJE PODMIOTOWE
1 801

80104

Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

160 000,00

DOTACJE CELOWE
1 851

85117

Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z opieki
społecznej

2 852

85295

Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie intergracji społeczej, zapobieganiu
wykluczeniu społecznemu i niekorzystnym formą spędzania czasu wolnego

3 855

85505

Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

129 600,00

4 926

92605

Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

200 000,00

RAZEM

OGÓŁEM DOTACJE

180 000,00
30 000,00

699 600,00

2 139 600,00
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PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2020 rok

Lp.

Nazwa zadania - lokalizacja

Koszt zadania
pozostały do
realizacji

Nakłady w 2020 roku

Uwagi

1

2

3

4

5

I.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

9 892 000,00

5 977 465,00

Dział 600 rozdz. 60013

8 015 000,00

4 100 465,00

1

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków
obejmująca również budowę parkingu BIKE
&RIDE w m. Prószków

5 350 000,00

3 900 465,00

kontynuacja zadania

2

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż
drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie
miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice
Małe

2 665 000,00

200 000,00

kontynuacja zadania

Dział 600 rozdz. 60016

1 877 000,00

1 877 000,00

1

Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul.
Zielonej w miejscowości Prószków

1 877 000,00

1 877 000,00

II.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6 000,00

6 000,00

Dział 801 rozdz. 80101

6 000,00

6 000,00

Budowa miejsc parkingowych od strony ul.
Kościelnej na terenie PSP Ligota
Prószkowska - II etap

6 000,00

6 000,00

42 000,00

42 000,00

Dział 851 rozdz. 85154

42 000,00

42 000,00

Budowa oświetlenia dwóch kortów
tenisowych w Prószkowie

42 000,00

42 000,00

1

III. OCHRONA ZDROWIA

IV.

IV. GOSPODARKA KOMUNALNA

kontynuacja zadania

kontynuacja zadania fundusz sołecki

kontynuacja zadania

2 037 233,00

2 037 233,00

Dział 900 rozdz. 90001

50 000,00

50 000,00

Przebudowa fragmentu sieci kanalizacji
tłoczonej w miejscowości Prószków na ul.
Osiedle

50 000,00

50 000,00

Dział 900 rozdz. 90005

556 556,00

556 556,00

1

Wymiana źródeł ciepła na bardziej
ekologiczne w gminie Prószków

496 556,00

496 556,00

2

Ochrona powietrza polegająca na trwałej
zmianie ogrzewania węglowego na
proekologiczne

60 000,00

60 000,00

Dział 900 rozdz. 90015

18 000,00

18 000,00

1

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz I
etap prac związanych z utworzeniem
instalacji elektrycznej na placu festynowym
w Przysieczy

10 000,00

10 000,00

fundusz sołecki

2

Montaż oświetlenia zewnętrznego na placu
festynowo-rekreacyjnym przy świetlicy
wiejskiej w Nowej Kuźni- etap I

8 000,00

8 000,00

fundusz sołecki

1 412 677,00

1 412 677,00

1

Dział 900 rozdz. 90026

kontynuacja zadania

kontynuacja zadania
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1

Rozbudowa i modernizacja punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Prószkowie

935 179,00

935 179,00

kontynuacja zadania

3

Budowa punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w Boguszycach w
gminie Prószków

477 498,00

477 498,00

kontynuacja zadania

V.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

79 898,00

79 898,00

Dział 921 rozdz. 92195

79 898,00

79 898,00

1

Zakup dwóch urządzeń do pielęgnacji
terenów zielonych oraz terenów
wyłożonych kostką brukową w Ligocie
Prószkowskiej. Traktor o dużej wydajności z
osprzętem oraz wielofunkcyjna zmiatarka

21 398,00

21 398,00

fundusz sołecki

2.

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz
budowa wiaty na placu rekreacyjnofestynowym w Boguszycach

34 000,00

34 000,00

fundusz sołecki

3.

Zakup kontenera pełniącego na wiejskim
placu rekreacyjno-sportowym w Złotnikach
rolę magazynową

24 500,00

24 500,00

fundusz sołecki

10 000,00

10 000,00

Dział 926 rozdz. 92601

10 000,00

10 000,00

Rozbudowa infrastruktury boiska
sportowego: zadaszenie i budowa
pomieszczenia gospodarczego, instalacja
kamery monitorującej, rozbudowa
piłkochwytu w Chrząszczycach

10 000,00

10 000,00

12 067 131,00

8 152 596,00

VI. KULTURA FIZYCZNA

1

RAZEM

fundusz sołecki
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ROCZNY PLAN NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO

L
P

Sołectwo

Dzia
ł

Rozdzia
ł

Przedsięwzięcie

Plan na
2020 r w
złotych

1

GÓRKI

921

92195

Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej dwa pomieszczenia, duża sala i korytarz

22 000,00

Zagospodarowanie terenu na placu
festynowo-rekreacyjnym wokół świetlicy
wiejskiej
Przedsięwzięcia o charkaterze integracyjnookolicznościowym dla mieszkańców
łączące elementy lokalnej tradycji, kultury i
obrzędowości oraz wzmacniające poczucie
lokalnej tożsamości i więzi między
mieszkańcami

8 000,00

RAZEM
2

PRZYSIECZ

900

921

33 397,75

90004

Utrzymanie terenów zielonych (wraz z ich
podlewaniem)

9350,00

90015

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz
I etapu prac związanych z utworzeniem
instalacji elektrycznej na placu festynowym

10000,00

92195

"Święto ziół" w Przysieczy

5159,77

Stroje ludowe dla reprezentacji wsi

3000,00

Uporządkowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej "Rumcajs"

1000,00

Naprawa werandy

1000,00

RAZEM
3

LIGOTA
PRÓSZKOWSK
A

3 397,75

900

90004

801

80101

921

92195

29 509,77
Utrzymanie wiejskich przestrzeni
publicznych i terenów zielonych i zakup
materiałów na ten cel
Budowa miejsc parkingowych od strony ul.
Kościelnej na terenie PSP Ligota
Prószkowska - etap II (kontynuacja
zadania)
Przedsięwzięcia o charkaterze integracyjnookolicznościowym dla mieszkańców
łączące elementy lokalnej tradycji, kultury i
obrzędowości oraz wzmacniające poczucie
lokalnej tożsamości i wzięzi między
mieszkańcami

481,80

6000,00

7000,00
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Zakup dwóch urządzeń do pielęgnacji
terenów zielonych oraz terenów
wyłożonych kostka brukową (parkingi i
obszary wiejskie). Traktor o wyskiej
wydajności z osprzętem oraz
wielofunkcyjna zmiatarka
Zakup strojów ludowych
RAZEM
4

JAŚKOWICE

921

92195

BOGUSZYCE

921

92195

Zakup rzutnika z okablowaniem ekranem i
uchwytem
Zakup i montaż ogrodzenia oraz
materiałów budowlanych na potrzeby
renowacji przestrzeni publicznych sołectwa
oraz nasadzenie krzewów i drzewek na
terenie wsi
Przedsięwzięcia o charakterze integracyjnookolicznościowym dla mieszkańców
łączące elementy lokalnej tradycji, kultury i
obrzędowości oraz wzmacniające poczucia
lokalnej tożsamości i więzi między
mieszkańcami
Doposażenie stali wiejskiej w lodówkę, stół,
wymiana drzwi, zakup szafki na puchary,
lampy i obrusy

2 000,00

Zakup lamp led o mocy 180 W z
niezbędnym okablowaniem i sprzętem

1 229,00

CHRZĄSZCZYC
E

7 000,00

4 000,00

4 200,00

18 429,00
Wykonanie dokumentacji technicznej dla
zadania: Budowa wiaty na placu
rekreacyjno-festynowym w Boguszycach

6 000,00

Budowa wiaty na placu rekreacyjnofestynowym w Boguszycach

28 000,00

RAZEM
6

4 000,00
38 879,80

RAZEM
5

21 398,00

34 000,00

900

90004

Utrzymanie terenów zielonych i zakup
materiałów na ten cel

1 975,00

926

92601

Opłacenie instruktora piłki nożnej - trenera
piłkarskiego
Rozbudowa infrastruktury boiska
sportowego: zadaszenie i budowa
pomieszczenia gospodarczego, instalacja
kamery monitorującej, rozbudowa
piłkochwytu
Opracowanie koncepcji oraz
zagospodarowanie byłej żwirowni

8 000,00

921

92195

RAZEM

10 000,00

10 000,00
29 975,00
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7

CHRZOWICE

600

60016

Doraźne naprawy nawierzchni ul. Wiejskiej

1 600,00

921

92195

Zakup wyposażenia gastronomicznego do
świetlicy wiejskiej (zestaw kawowy oraz
szafa na naczynia)
Zakup przenośnej toalety

4 000,00

Zakup materiałów na potrzeby renowacji
świetlicy wiejskiej (malowanie) i
uporządkowania placu w jej otoczeniu
(kostka brukowa)

4 590,00

RAZEM
8

FOLWARK

12 790,00

600

60016

Zakup i montaż elementów służących
poprawie bezpieczeństwa na drogach w
Sołectwie (oznakowanie, lustra)

5 679,43

921

92195

6 000,00

926

92601

Rewitalizacja istniejącego placu zabaw przy
ul. Wiejskiej
Aranżacja i zagospodarowanie
ogrodzonego boiska sportowego

RAZEM
9

NOWA
KUŹNIA

900

90015

921

92195

ZIMNICE MAŁE

Montaż oświetlenia zewnętrznego na placu
festynowo-rekreacyjnym przy świetlicy
wiejskiej - etap I
Zakup namiotów festynowych

8 000,00

Przedsięwzięcia o charkaterze integracyjnookolicznościowym dla mieszkańców
łączące elementy lokalnej tradycji, kultury i
obrzędowości oraz wzmacniające poczucie
lokalnej tożsamości
Zakup materiałów na potrzeby renowacji
świetlicy wiejskiej (malowanie)

2 000,00

ZIMNICE
WIELKIE

8 000,00

2 373,00
20 373,00

600

60016

Zakup i montaż elementów służących
poprawie bezpieczeństwa na drogach w
Sołectwie (oznakowanie, lustra)

3000,00

921

92195

Zakup materiałów w celu renowacji wiaty
i podestu na wiejskim placu reakreacyjnofestynowym
Zakup materiałów koniecznych do budowy
drewnianej sceny na wiejskim placu
reakreacyjno-festynowym
Zakup elementów małej architektury
(betonowy stół do ping-ponga)

5000,00

Organizowanie zajęć dzieciom i młodzieży
z terenu sołectwa w czasie wolnym (zakup
materiałów do prowadzenia zajęć
świetlicowych, dofinansowanie wycieczki)

3000,00

RAZEM
11

5 000,00
16 679,43

RAZEM
10

2 600,00

921

92195

10000,00

3000,00

24 000,00
Zakup kuchennego pieca elektrycznego w
ramach modernizacji wyposażenia w
świetlicy wiejskiej
Zakup firan i obrusów do świetlicy
wiejskiej

9 600,00

5 000,00
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Remont budynku socjalnego na wiejskim
placu rekreacyjno-festynowym (wymiana
pokrycia dachowego i toalety)
RAZEM
12

ZŁOTNIKI

921

92195

34 680,00
Zakup paliwa i wykonanie potrzebnych
remontów kosiarek niezbędnych do
pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych
sołectwa
Przedsięwzięcia o charkaterze integracyjnookolicznościowym dla mieszkańców
łączące elementy lokalnej tradycji, kultury i
obrzędowości oraz wzmacniające poczucie
lokalnej tożsamości
Zakup kontenera pełniącego na wiejskim
placu rekreacyjno -sportowym funkcję
magazynową

RAZEM
13

ŹLINICE

932,01

4 000,00

24 500,00

29 432,01

754

75412

Zakup strojów reprezantacyjnych dla
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

2 397,00

900

90004

1 500,00

921

92195

Rewitalizacja terenów zielonych
znajdujących się w obrębie stawu przy
remizie OSP
Przedsięwzięcia o charkaterze integracyjnookolicznościowym dla mieszkańców
łączące elementy lokalnej tradycji, kultury i
obrzędowości oraz wzmacniające poczucie
lokalnej tożsamości
Spotkanie integracyjne społeczności
sołectwa z okazji Dnia Kobiet
Zakup sprzętu multimedialnego i namiotu
biesiadnego
Wyjazd integracyjny dla rodzin
zamieszkujących sołectwo

8 500,00

RAZEM
RAZEM SOŁECTWA

20 080,00

15 000,00

4 000,00

2 000,00
33 397,00
355 542,76
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PLAN WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI na 2020 rok

Dz.

Rozdz.

§

600

60004

2310

RAZEM WYDATKI

treść

plan 2020

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

40 000,00

Lokalny transport zbiorowy

40 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (
umów) między jednostakmi samorządu
terytorialnego

40 000,00

40 000,00

Materiały informacyjne do Uchwały nr…. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia … zgodnie z par. 6 uchwały nr
XLII/373/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23.04.2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej
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OMÓWIENIE
budżetu Gminy

PRÓSZKÓW
na 2020 rok

Prószków, dnia 15 listopada 2019 roku
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Część opisowa
Realizując postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLII/373/2010 z dnia
23 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
zobowiązano wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych oraz sołtysów do przedłożenia
planów finansowych, zadań inwestycyjnych i remontowych.
Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały, a także obliczone kwoty dochodów własnych
gminy, dotacji na realizację zadań zleconych z budżetu państwa, zadań powierzonych oraz innych
źródeł dochodów opracowała zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
gminy.
DOCHODY
Dochody budżetowe na 2020 r. zaplanowano w wysokości 49.475.165,47 zł, z tego:


dochody bieżące stanowią 43.269.715,72 zł, w tym :
dotacje na zadania zlecone: 11.111.994,00 zł



dochody majątkowe 6.205.449,75 zł

W dochodach budżetu wartość subwencji, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych i kwoty dotacji na zadania zlecone gminie, przyjęto na poziomie określonym w pismach
dysponentów tej części budżetu państwa.
Zaplanowane dochody obejmują :
Dział 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1. Dochody majątkowe w wysokości: 34.000,00 zł:
2. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych - gruntów lub użytków rolnych
w miejscowościach Przysiecz, Ligota Prószkowska, Chrząszczyce Dochody bieżące
w wysokości 10.500,00 zł
 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( czynsz dzierżawny wpłacany przez
Obwody Łowieckie ) w wysokości 10.000,00 zł
 wpływy z pozostałych dochodów 500,00 zł
Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 3.315.395,00 zł - dotacja celowa na realizację
partnerskiego projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim
– etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” w ramach którego
zrealizowane będzie zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414
na odcinku Złotniki-Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE& RIDE
w m. Prószków – zgodnie z wytycznymi RPO 2014-2020 istnieje możliwość zaliczkowania
wypłat środków
2. Dochody bieżące w wysokości 26.100,00 zł w szczególności :
 wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 26.000,00 zł,
 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 100,00 zł,
Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 284.394,00 zł z czego:
 wpływy ze sprzedaży lokali ( sprzedaż ratalna) -2.945,00 zł
 wpływy ze sprzedaży lokali w Prószkowie – 263.449,00 zł
 wpływy ze sprzedaży działki w Prószkowie – 18.000,00 zł
2. Dochody bieżące na ogólną kwotę 235.338,00 zł z czego:
 Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 210.000,00 zł
 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 678,00 zł
 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości -4.660,00 zł
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 wpływy z usług – 7.000,00 zł
 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł
 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.000,00 zł
 wpływy z pozostałych dochodów – 2.000,00 zł
Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1. Dochody bieżące na ogólną kwotę 105.248,00 zł z czego:
2. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody
Opolskiego z dnia 25.10.2019 r. Nr FB.I.3110.15.2019.ML w wysokości 92.048,00 zł
 dochody z tytułu prowizji za udostępnienie danych w wysokości 100,00 zł,
 Pozostałe wpływy z dochodów bieżących w wysokości 13.100,00 zł w tym 12.000,00 zł
refundacja nagrody dla koordynatora Aglomeracji Opolskiej.
Dział 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
1. Dochody bieżące:
 dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z prowadzeniem
i aktualizacją stałego rejestru wyborców gminy Prószków zgodnie z informacją Krajowego
Biura Wyborczego Delegatury w Opolu nr DOP-3113-3/19 z dnia 25.09.2019 r. w wysokości
1.846,00 zł
Dział 752
OBRONA NARODOWA
1. Dochody bieżące:
 dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej
zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 25.10.2019 r. Nr FB.I.3110.15.2019.ML
w wysokości 500,00 zł.
Dział 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA
1. Dochody bieżące:
 dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej
zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 25.10.2019 r. Nr FB.I.3110.15.2019.ML
w wysokości 7.600,00 zł.
Dział 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
1. Dochody bieżące na ogólną kwotę 18.960.099,00 zł co stanowi 38,32% ogólnej kwoty dochodów
budżetu gminy.
Na powyższe dochody składają się następujące wpływy:
 podatek od nieruchomości – 7.000.000,00 zł
 podatek rolny – 622.900,00 zł
 podatek leśny – 122.600,00 zł
 podatek od środków transportowych - 138.000,00 zł
 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.220.299,00 zł z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów
z dnia 15 października 2019 r. nr ST3.4750.31.2019 i 300.000,00 zł z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych.
 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- 20.000,00 zł.
 podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł
 podatek od posiadania psów - 100,00 zł
 podatek od czynności cywilnoprawnych - 305.000,00 zł
 opłata skarbowa - 40.000,00 zł
 opłata eksploatacyjna - 950.000,00 zł
 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 130.000,00 zł
 opłata targowa - 2.500,00 zł
 wpływy z różnych opłat - 11.000,00 zł
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odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki –
21.500,00 zł
 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.200,00
zł
 wpływy z dywidend - 50.000,00 zł
Dział 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
1. Dochody bieżące w wysokości 9.857.658,00 z czego:
 Roczna kwota subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów
z dnia 15 października 2019 r. nr ST3.4750.31.2019 w wysokości 9.817.658,00 zł, z czego:
 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości
8.684.062,00 zł
 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.133.596,00 zł z tego:
- kwota podstawowa 0,00
- kwota uzupełniająca 1.133.596,00 zł
 Odsetki z lokowania wolnych środków budżetu przez okres całego roku w wysokości
40.000,00 zł.
Dział 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody bieżące w wysokości 633.585,00 na które składają się:
 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 126.490,00 zł
 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego 378.700,00 zł
 wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. prowizje od naliczanych składek ZUS i podatków
na rzecz budżetu państwa, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w wysokości 51.643,00
zł
 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 50,00 zł
 Wpływy z najmu i dzierżawy 8.702,00 zł
 Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej 68.000,00 zł
Dział 852
POMOC SPOŁECZNA
Dochody bieżące:
 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z pismem Wojewody
Opolskiego z dnia 25.10.2019 r. Nr FB.I.3110.15.2019.ML
 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody
Opolskiego z dnia 25.10.2019 r. Nr FB.I.3110.15.2019.ML
 zadania własne
Na powyższe dochody składają się:
 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej” w wysokości 5.000,00 zł, z tego:
 dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 5.000,00 zł
 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe” w wysokości 30.500,00 zł z tego:
 dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 29.000,00 zł
 dochody ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków - 1.000,00 zł
 odsetki od nienależnie pobranych zasiłków 500,00 zł
 85216 „Zasiłki stałe” w wysokości 40.500,00 zł – dotacja do zadań własnych
 dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 39.000,00 zł
 dochody ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków - 1.000,00 zł
 odsetki od nienależnie pobranych zasiłków 500,00 zł
 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 92.500,00 zł z tego:
 dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 91.000,00 zł
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wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. prowizje od naliczanych składek ZUS i podatków
na rzecz budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł
 Zwroty z lat ubiegłych w wysokości 500,00 zł
 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w wysokości 48.000,00 zł
z tytułu opłat za usługi opiekuńcze
 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w wysokości 30.000,00 zł
 dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 30.000,00 zł
 85295 „Pozostała działalność” w wysokości 104.255,72 zł z tego:
 dochody z tytułu odpłatności za DPS zgodnie z umowami o ustalenie wysokości opłaty za
pobyt członka rodziny w DPS w wysokości 66.000,00 zł
 dochody z tytułu realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej’ – II edycja w wysokości
38.255,72 zł
Dział 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 85395 „Pozostała działalność” w wysokości 8.000,00 dochody z tytułu częściowej refundacji
przez PUP wydatków na świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych.
Dział 855
RODZINA
Dochody bieżące:
 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z pismem Wojewody
Opolskiego z dnia 25.10.2019 r. Nr FB.I.3110.15.2019.ML
Na powyższe dochody składają się:
 85501 „Świadczenia wychowawcze” w wysokości 9.019.000,00 zł z tego:
 dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 16.000,00 zł
 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.000,00 zł
 dotacja na realizację zadań zleconych w ramach Ustawy o pomocy państwa
w
wychowywaniu dzieci 9.002.000,00 zł
 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.772.000,00
zł z tego:
 dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 35.000,00 zł
 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.000,00 zł
 dotacja na realizację zadań zleconych w ramach Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1.727.000,00 zł
 85504 „Wspieranie rodziny” w wysokości 278.200,00 zł z tego:
 dotacja na realizację zadań zleconych w ramach Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej 277.000,00 zł
 dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”- 1.000,00 zł
 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” - 200,00 zł
 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobka” w wysokości 162.488,00 zł z czego :
 opłaty za pobyt dziecka w żłobku – 109.824,00 zł
 opłata za wyżywienie w żłobku – 52.624,00 zł
 85507 „Dzienni opiekunowie” w wysokości 9.000,00 zł opłaty rodziców za usługi opiekuna
dziennego,
 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” w wysokości 4.000,00 zł, z tego:
 dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 4.000,00 zł
Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 1.878.209,75 zł z tego :
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Dotacja celowa na realizację zadań w ramach RPO 2014-2020, Działanie 5.2 „Ochrona
powietrza”, gdzie będzie realizowane zadanie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej
ekologiczne w gminie Prószków” - 210.000,00
 Dotacja celowa na realizację zadań w ramach RPO 2014-2020, Działanie 5.2 „Poprawa
gospodarowania odpadami komunalnymi”, gdzie będą realizowane następujące zadania:
„Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie
– 857.480,81 zł
„ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach”
– 417.728,94 zł
– zgodnie z wytycznymi RPO 2014-2020 istnieje możliwość zaliczkowania wypłat środków .
„Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów Gminie Prószków” - 393.000,00 zł jako
refundacja wydatków poniesionych w 2019 r.
2. Dochody bieżące w wysokości 1.776.832,00 zł z czego
 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł
 wpływy z opłat w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w wysokości
1.681.440,00 zł
 Dotacja otrzymana z funduszy celowych w związku z realizacją zadania „Unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” w wysokości 34.000,00 zł
 Inne dochody 4.000,00 zł
 Odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł
 Dotacja celowa na realizację zadań w ramach RPO 2014-2020, Działanie 5.2 „Ochrona
powietrza”, gdzie będzie realizowane zadanie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej
ekologiczne w gminie Prószków” – 1.530,00 (promocja projektu),
 Dotacja celowa na realizację zadań w ramach RPO 2014-2020, Działanie 5.2 „Poprawa
gospodarowania odpadami komunalnymi”, gdzie będą realizowane następujące zadania:
„Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie – 2.771,00 zł
(promocja projektu),
„ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach” – 2.091,00 zł
(promocja projektu)
Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 693.451,00 zł z tego :
 Pomoc finansowa na realizację zadania w ramach PROW 2014-2020, gdzie będzie realizowane
zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego 1 w Prószkowie” zgodnie
zawartą Umową o przyznaniu pomocy – 164.357,00 zł
 Dotacja celowa na realizację zadania ‘Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku
OKIS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy
– 500.000,00 zł ( refundacja poniesionych wydatków w 2019 r. ),
 Dotacja celowa na realizację zadania „ Zasmakuj w tradycji – Wielopokoleniowe warsztaty
kulinarne na pograniczu Polsko – Czeskim” – 29.094,00 zł ( refundacja poniesionych wydatków
w 2019 r. )
2. Dochody bieżące w wysokości 51.006,00 zł z tego:
3. Dotacja celowa na realizację zadania „ Zasmakuj w tradycji – Wielopokoleniowe warsztaty
kulinarne na pograniczu Polsko – Czeskim” – 51.006,00 zł ( refundacja poniesionych wydatków
w 2019 r. ).


PRZYCHODY
Przychodami w roku 2020 są nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.109.232,25 zł i zaplanowany
kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł na realizację inwestycji.
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WYDATKI
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 51.417.730,72 zł, w tym:


wydatki bieżące 43.265.134,72 zł



wydatki majątkowe 8.152.596,00 zł

Zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji zawiera załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej.
WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki bieżące:
 koszty związane z bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych,
 aktualizacja bieżących operatów wodnoprawnych,
 odpisy od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze,
Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wydatki bieżące:
 lokalny transport zbiorowy,
 dotacja dla Miasta Opola na realizację zadań związanych z lokalnym transportem drogowym,
 bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w tym remonty i naprawy,
 przebudowa, czyszczenie kanalizacji deszczowych przy drogach,
 projekty organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg
 przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki bieżące:
 ubezpieczenie budynków stanowiących własność gminy,
 utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, w tym na bieżące naprawy, remonty
 opłaty notarialne,
 pokrycie kosztów prac geodezyjnych
 operaty szacunkowe
Dział 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatki bieżące:
 zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy
 koszty gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej
 projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacyjnych
Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki bieżące:
 dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem
Wojewody Opolskiego z dnia 25.10.2019 r. Nr FB.I.3110.15.2019.ML w wysokości 92.048,00 zł
 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 obsługa Rady Miejskiej, w tym diety dla członków Komisji, Radnych, Przewodniczącego Rady
Miejskiej,
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 wypłata ekwiwalentów
 badania okresowe pracowników,
 składki członkowskie,
 ubezpieczenia
 zakup materiałów i wyposażenia ( w tym m.in. opał)
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remont budynku Urzędu Miejskiego,
szkolenia,
opłata pocztowa,
opłaty za licencje,
zakup programów komputerowych
energia elektryczna, woda, kanalizacja, utrzymanie linii telefonicznych i dostęp do sieci
internetowych
 opłaty za konserwację centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, usługi informatyczne
 bieżące utrzymanie urzędu,
 ogłoszenia,
 obsługa prawna
 prenumerata prasy, biuletynów oraz tematycznych publikacji z zakresu działania urzędu
 materiały promocyjne
 działalność promocyjna
 wydatki związane z poborem podatków
 koszty utrzymania Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
Dział 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki bieżące:
 dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z prowadzeniem
i aktualizacją stałego rejestru wyborców gminy Prószków zgodnie z informacją Krajowego
Biura Wyborczego Delegatury w Opolu nr DOP-3113-3/19 z dnia 25.09.2019 r. w wysokości
1.846,00 zł

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dział 752
OBRONA NARODOWA
Wydatki bieżące:
 dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem
Wojewody Opolskiego z dnia 25.10.2019 r. Nr FB.I.3110.15.2019.ML w wysokości 500,00 zł

Wydatki na szkolenia
Dział 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wydatki bieżące:
 dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem
Wojewody Opolskiego z dnia 25.10.2019 r. Nr FB.I.3110.15.2019.ML w wysokości 7.600,00 zł

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy, w tym na:
 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
 zakup paliwa do samochodów strażackich,
 zakup wyposażenia jednostek,
 energię,
 zakup opału,
 ubezpieczenia,
 szkolenia
 wydatki w zakresie obrony cywilnej
 przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Dział 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki bieżące:







 zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu.
Dział 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
Wydatki bieżące:
Rezerwę zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł z podziałem na:
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rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70.000,00 zł
rezerwę celową budżetu w kwocie 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
 rezerwę celową budżetu w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące
na związane z realizacją inicjatyw lokalnych – Fundusz Obywatelski
Dział 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki bieżące:
 utrzymanie szkół podstawowych,
 utrzymanie przedszkoli
 wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
i
gimnazjach,
 wydatki związane ze stypendiami dla uczniów,
 dokształcanie i dowóz dzieci do szkół.
 dotację na rzecz przedszkola niepublicznego w wysokości 160.000,00 zł
 przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Dział 851
OCHRONA ZDROWIA
Wydatki bieżące:
 dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług z opieki
społecznej realizowane przez organizacje zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie w ramach Programu Współpracy Gminy Prószków z
organizacjami pozarządowymi w wysokości 180.000,00 zł
 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii m.in.:
 wynagrodzenia członków komisji,
 delegacje,
 pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych – działalność punktu
konsultacyjnego
 profilaktykę uzależnień wśród młodzieży i dzieci poprzez dofinansowanie działalności świetlic
wiejskich
 pracownie profilaktyczno-wychowawcze
 kształcenie w kierunku profilaktyki
 badania problemów alkoholowych
 badania problemów i likwidowanie narkomanii
 propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport i czynny wypoczynek
Realizacja zadań zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 r. oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022.
Dział 852
POMOC SPOŁECZNA
Wydatki bieżące:
 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 zasiłki stałe,
 wypłatę dodatków mieszkaniowych
 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieraniu rodziny i systemu
pieczy zastępczej,
 odpłatność za pobyt w DPS, noclegowniach, schroniskach,
 świadczenia z tytułu prac społeczno-użytecznych
 pomoc w zakresie dożywiania,
 utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych
 dotacja celowa na realizację zadań w zakresie integracji społecznej, zapobieganiu wykluczeniu
społecznemu w wysokości 30.000,00 zł
Dział 854
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Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki bieżące:
 działalność świetlic szkolnych
 stypendia dla dzieci
Dział 855
Rodzina
Wydatki bieżące:
 świadczenia wychowawcze,
 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne
 dotacja dla niepublicznego żłobka działającego na terenie gminy Prószków w wysokości
129.600,00 zł
 wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez
osoby korzystające z pomocy społecznej.
 zadania w zakresie wspierania rodzin, rodzin zastępczych, działalność placówek opiekuńczo
wychowawczych i dziennych opiekunów
 koszty utrzymania Publicznego „Żłobka w Prószkowie”
Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki bieżące:
 koszty eksploatacji kanalizacji sanitarnej,
 koszty eksploatacji sieci wodociągowych,
 odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu publicznych,
 realizacja programu ochrony nad zwierzętami,
 zimowe utrzymanie dróg,
 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie kanalizacyjno-drogowym,
 realizacja programu usuwania azbestu,
 utrzymanie terenów zielonych,
 oczyszczanie placów i ulic,
 wycinka drzew,
 oświetlenie ulic,
 monitoring zamkniętego składowiska
 opłaty środowiskowe,
 koszty odbioru, zagospodarowania, transportu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy. Koszty utrzymania punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty edukacji ekologicznej oraz koszty
utrzymania systemu.
 pozostałe wydatki
 przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:
 dotację dla instytucji kultury działających na naszym terenie w ramach Ośrodka Kultury
i Sportu w Prószkowie, w tym dla biblioteki publicznej
 utrzymanie świetlic i placów wiejskich,
 zakup wyposażenia świetlic wiejskich
 przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Dział 926
KULTURA FIZYCZNA
Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:
 dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej realizowane
przez organizacje zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego
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i wolontariacie w ramach Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami
pozarządowymi w wysokości 200.000,00 zł,
stypendia za osiągnięte wyniki sportowe
utrzymanie obiektów sportowych
przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1. Nazwa zadania: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki
- Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE &RIDE w m. Prószków.
Planowany koszt inwestycji: 5.350.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 3.900.465,00 zł
2. Nazwa zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 415 na
terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe.
Planowany koszt inwestycji: 2.665.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 200.000,00 zł
3. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków
Planowany koszt inwestycji: 1.877.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 1.877.000,00 zł
Dział 851
OCHRONA ZDROWIA
1. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia dwóch kortów tenisowych w Prószkowie
Planowany koszt inwestycji: 42.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 42.000,00 zł
Dział 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
2. Nazwa zadania: Budowa miejsc parkingowych od strony ul. Kościelnej na terenie PSP Ligota
Prószkowska
Planowany koszt inwestycji: 6.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 6.000,00 zł
Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Nazwa zadania: Przebudowa fragmentu sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Prószków na
ul. Osiedle
Planowany koszt inwestycji: 50.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 50.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków
Planowany koszt inwestycji: 496.556,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 496.556,00 zł
3. Nazwa zadania: Ochrona powietrza polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na
proekologiczne
Planowany koszt inwestycji: 60.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 60.000,00 zł
4. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz I etap prac związanych
z utworzeniem instalacji elektrycznej na placu festynowym w Przysieczy – fundusz sołecki
Planowany koszt inwestycji: 10.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 10.000,00 zł
5. Nazwa zadania: Montaż oświetlenia zewnętrznego na placu festynowo - rekreacyjnym przy
świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni – etap I – fundusz sołecki
Planowany koszt inwestycji: 8.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 8.000,00 zł
6. Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Prószkowie
Planowany koszt inwestycji: 935.179,00 zł
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Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 935.179,00 zł
Nazwa zadania: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach
w gminie Prószków
Planowany koszt inwestycji: 477.498,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 477.498,00 zł
Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
7.

1.

Nazwa zadania: Zakup dwóch urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych oraz terenów
wyłożonych kostką brukową w Ligocie Prószkowskiej. Traktor o dużej wydajności
z osprzętem oraz wielofunkcyjna zmywarka – fundusz sołecki.
Planowany koszt inwestycji: 21.398,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 21.398,00 zł
2. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa wiaty na placu
rekreacyjno-festynowym w Boguszycach – fundusz sołecki.
Planowany koszt inwestycji: 34.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 34.000,00 zł
3. Nazwa zadania: Zakup kontenera pełniącego na wiejskim placu rekreacyjno-sportowym
w Złotnikach rolę magazynową.
Planowany koszt inwestycji: 24.500,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 24.500,00 zł
Dział 926
KULTURA FIZYCZNA
1.

Nazwa zadania: Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego: zadaszenie i budowa
pomieszczenia gospodarczego, instalacja kamery monitorującej, rozbudowa piłkochwytu
w Chrząszczycach – fundusz sołecki.
Planowany koszt inwestycji: 10.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2020 r. : 10.000,00 zł

ROZCHODY
W roku 2020 planuje się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
w wysokości 666.667,00 zł.
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UZASADNIENIE WIELKOŚCI DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Podatek od nieruchomości - do planu podatku od nieruchomości przyjęto wysokość stawek
podatkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XVI/99/2019 z dnia
8
listopada 2019 r., oraz strukturę opodatkowania wg stanu na 30.09.2019, przysługujące zwolnienia oraz
wskaźnik ściągalności. Zgodnie z przyjętymi założeniami prognozuje się podatek w wysokości
7.000.000,00 zł.
Podatek rolny - stawka podatku rolnego jest określona w stosunku do wartości pieniężnej
2,5
kwintala żyta i 5 kwintali żyta obliczonej według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających rok podatkowy. Cena skupu żyta obowiązująca do podatku na rok 2020 wynosi 58,46
zł za 1 dt co w przeliczeniu na 1 hektar przeliczeniowy daje kwotę 146,1500 zł dla użytków rolnych i
292,3000 zł za 1 hektar fizyczny. Do ustalenia planu podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta
ogłoszoną przez GUS, strukturę opodatkowania wg stanu na 30.09.2019 r., stawkę podatkową i
wskaźnik ściągalności. Prognozuje się podatek w wysokości 622.900,00 zł
Podatek leśny – przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonanie innej
działalności niż leśna. Stawka podatku fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną
0,220 m3 drewna, a lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka
jest o połowę niższa. Obliczana jest według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2019. Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu wynosi
42,7328, a obniżona – 21,3664. Do ustalenia podatku przyjęto powierzchnię lasów, stawkę podatków,
wskaźnik ściągalności .
Prognozuje się wpływy na kwotę 122.600,00 zł.
Podatek od środków transportowych - opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych
podlegają:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton;
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
7) autobusy.
Rada Miejska w Prószkowie Uchwałą Nr XI/79/2015 z dnia 29 października 2015 r. określiła wysokość
stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych.
Do ustalenia podatku przyjęto liczbę pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu
opodatkowania, stawki podatku i wskaźnik ściągalności . Prognozuje się wpływy z podatku
w wysokości 138.000,00 zł.
Wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- jest formą zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, która zwalnia od obowiązku
prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań podatkowych, deklaracji
o wysokości
uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek. Mimo, że podatek ten stanowi dochód gminy, organy
gminy nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej.
Wysokość wpływu prognozuje się na kwotę 20.000,00 zł.
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Podatek od spadków i darowizn to typowy podatek majątkowy obciążający podatnika nabywającego
w spadku majątek. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do gmin. Prognozuje się
osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 20.000,00 zł.
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób
fizycznych jest to podatek przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów
nr
ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. wyniosą 9.220.299,00 zł. Z tytułu podatku dochodowego
od osób prawnych prognozuje się uzyskać dochód w wysokości 300.000,00 zł.
Jest to
podatek przekazywany bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.
Opłaty lokalne regulowane są również ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz innymi ustawami
należą do nich opłaty:
- opłata targowa - pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
dokonujących sprzedaży na targowiskach, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie,
planowana kwota wpływów wynosi 2.500,00 zł,
- opłata od posiadania psów – planowana w kwocie 100,00 zł
- wpływy z różnych opłat – planowane w kwocie 262.904,00 zł
Opłata skarbowa - uregulowana jest ustawą o opłacie skarbowej. Stanowi opłatę za czynności
urzędowe świadczone przez organy administracji na wniosek zainteresowanego. Prognozuje
się uzyskanie dochodu w wysokości 40.000,00 zł.
Opłata eksploatacyjna - jest istotnym źródłem dochodów budżetowych gmin, na których terenie
eksploatuje się złoża margla. Podstawą opłaty jest ilość wydobytej kopaliny. Prognozuje
się
uzyskanie dochodu w wysokości 950.000,00 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody od czynności cywilnoprawnych realizowane
są na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności
podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na wysokość
dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ między innymi stawki podatku określone w ustawie.
Prognozowana wysokość podatku wynosi 305.000,00 zł.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata pobierana za odbiór
i
zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości . Opłatę wyliczono na podstawie analizy
kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów obsługi administracyjnej oraz kosztów
dodatkowych. Prognozowana wysokość wynosi 1.681.440,00 zł
Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych – opłata pobierana za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Prognozowana wysokość 130.000,00

Druk nr 107
Projekt z dnia 15.11.2019 r.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2020 rok
Lp.

0010

9.220.299,00

2

Wyszczególnienie
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Wpływy z podatek dochodowego od osób
prawnych

0020

300.000,00

3

Wpływy z podatku od nieruchomości

0310

7.000.000,00

4

Wpływy z podatku rolnego

0320

622.900,00

5

0330

122.600,00

6

Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków
transportowych

0340

138.000,00

7

Wpływ z podatku dochodowy od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacany w
formie karty podatkowej

0350

20.000,00

8

Wpływ z podatku od spadków i darowizn

0360

20.000,00

9

Wpływy z opłaty od posiadania psów

0370

100,00

10 Wpływy z opłaty skarbowej

0410

40.000,00

11 Wpływy z opłaty targowej

0430

2.500,00

12 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za trwały zarząd,
13 użytkowanie i służebności
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania
14 wieczystego nieruchomości
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
15 napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
16 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z podatku od czynności
17 cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz
opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,
18 zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
19 przedszkola
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z
20 zakresu wychowania przedszkolnego

0460

950.000,00

0470

678,00

0550

4.660,00

0480

130.000,00

0490

1.681.440,00

0500

305.000,00

0610

50,00

0660

126.490,00

0670

378.700,00

21 Wpływy z różnych opłat

0690

262.904,00

1

Ogółem

§

Plan na 2020

21.326.321,00
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2. UZASADNIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK
Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2020 roku zostały wprowadzone do projektu
budżetu są efektem pracy sołectw oraz prac Komisji Rady Miejskiej. Do budżetu 2020 roku zostało
zgłoszonych wiele wniosków o przeprowadzenie inwestycji w poszczególnych miejscowościach
gminy, jednakże z uwagi na ograniczenia finansowe jedynie niektóre znalazły miejsce w budżecie
gminy. Jednym ze wskaźników decydujących o wprowadzaniu zadania do budżetu była możliwość
pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadania oraz zapewnienie bezpieczeństwa
mieszańcom.
W zadaniach inwestycyjnych wprowadzono wszystkie zadania zawarte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej oraz zadania zgłoszone w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu
sołeckiego.

