DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 7 lutego 2019
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
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Data: 07.02.2019 15:18:27

UCHWAŁA NR IV.22.2018
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218,
art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy w Kolsku uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 r. w łącznej kwocie - 16.188.200,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie - 15.385.461,51 zł
b) dochody majątkowe w kwocie - 802.738,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2019 r. w łącznej kwocie - 16.938.200,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie - 15.045.743,51 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie - 1.892.456,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 750.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.250.000,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 500.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250.000,00 zł,
b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 750.000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 500.000,00 zł,
§ 4. W budżecie ustala się rezerwy:
1) ogólna w wysokości - 77.200,00 zł
2) celowa w wysokości - 42.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zarządzaniem
kryzysowym.
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami 4 i 4a.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 55.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na łączną kwotę 300.000,00 zł,
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 771.239,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ustala
się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
§ 9. Wprowadza się „załącznik inwestycyjny" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną
kwotę 188.697,00 zł, w tym:
1. Sołectwo Kolsko - 44.326,00
2. Sołectwo Konotop - 44.326,00
3. Sołectwo Lipka - 16.755,00
4. Sołectwo Mesze - 11.747,00
5. Sołectwo Sławocin - 13.874,00
6. Sołectwo Tyrszeliny - 14.894,00
7. Sołectwo Uście - 20.080,00
8. Sołectwo Jesiona - 22.695,00
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 250.000,00 zł,
2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000,00 zł,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu
klasyfikacji budżetowej,
5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu
wydatków majątkowych.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady
Paweł Zapeński
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IV.22.2018
Rady Gminy Kolsko
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Dział Rozdział Paragraf
010
01010

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

432 000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

432 000,00

0750

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

0970

Wpływy z różnych dochodów

430 000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę

702 000,00

400
40002

702 000,00

0830

Wpływy z usług

700 000,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

70005

2 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

465 500,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

465 500,00

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości

0750

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

160 000,00

0770

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

300 000,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

750

Administracja publiczna
75011

2010

75023

75101

2 000,00

Dostarczanie wody

700

751

Wartość

Urzędy wojewódzkie
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
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 000,00

2 500,00
494 190,49
13 752,00

13 752,00

480 438,49

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

7 000,00

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

8 500,00

6257

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

464 938,49

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

680,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

680,00
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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

1 000,00

Pozostałe wydatki obronne

1 000,00

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

1 000,00

805 503,00

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

653 720,00

0320

Wpływy z podatku rolnego

3 750,00

0330

Wpływy z podatku leśnego

131 033,00

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

10 000,00

0310

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
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

95 000,00

0330

Wpływy z podatku leśnego

1 866,51

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

30 300,00

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

17 000,00

0370

Wpływy z opłaty od posiadania psów

3 000,00

0430

Wpływy z opłaty targowej

9 000,00

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

0910

75616

7 000,00

1 079 239,38
790 000,00

130 072,87
3 000,00

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

93 000,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

12 000,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

26 000,00

75618

0480
75621

75801

3 623 472,38

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

75615

758

680,00

Obrona narodowa

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

756
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Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

55 000,00
1 645 730,00
1 595 730,00
50 000,00

Różne rozliczenia

5 318 002,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

2 926 839,00
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Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 926 839,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 222 732,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 222 732,00

Różne rozliczenia finansowe

3 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek

3 000,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

165 431,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

165 431,00

Oświata i wychowanie

431 815,13

Przedszkola

243 815,13

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205

153 815,13

2030

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

2920
801
80104

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne
0660
0670

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

0690

Wpływy z różnych opłat

0830

Wpływy z usług

852

Pomoc społeczna
85213

2030
85214

2030
85216
2030
85219

2010

2030
85230
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

90 000,00
188 000,00
15 000,00
118 000,00
5 000,00
50 000,00
385 740,00
14 000,00

14 000,00

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

158 000,00

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

158 000,00

Zasiłki stałe

127 000,00

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

127 000,00

Ośrodki pomocy społecznej
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

45 740,00

140,00

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

45 600,00

Pomoc w zakresie dożywiania

41 000,00
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
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41 000,00

Rodzina

4 272 000,00

Świadczenie wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia
wychowawczego
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 283 000,00

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
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
Wspieranie rodziny
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
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
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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 283 000,00

1 887 000,00

1 856 000,00

31 000,00
91 000,00

91 000,00

11 000,00

11 000,00
15 000,00

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

15 000,00

Wpływy z różnych opłat

15 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

42 800,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

42 800,00

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
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Kultura fizyczna

5 000,00

37 800,00
4 000,00

Obiekty sportowe

4 000,00

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

4 000,00
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Razem:

16 188 200,00
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IV.22.2018
Rady Gminy Kolsko
z dnia 27 grudnia 2018 r.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr IV.22.2018
Rady Gminy Kolsko
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 250 000,00

1

Wolne środki, o których mowa w
art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

800 000,00

2

Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku
krajowym

952

450 000,00

Rozchody ogółem:
1

Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów

500 000,00
992

500 000,00
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Załącznik nr 4 do uchwały nr IV.22.2018
Rady Gminy Kolsko
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

750
75011

2010

751
75101

2010

752
75212

2010

852
85219

2010

855
85501

2060

85502

Po zmianie
Administracja publiczna

13 752,00

Urzędy wojewódzkie

13 752,00

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

13 752,00

680,00

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

680,00

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

680,00

Obrona narodowa

1 000,00

Pozostałe wydatki obronne

1 000,00

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

1 000,00

Pomoc społeczna

140,00

Ośrodki pomocy społecznej

140,00

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

140,00

Rodzina

4 241 000,00

Świadczenie wychowawcze

2 283 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci

2 283 000,00

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

1 856 000,00
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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

1 856 000,00

Wspieranie rodziny

91 000,00

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

91 000,00

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
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
Razem:

11 000,00

11 000,00

4 256 572,00
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Załącznik nr 4a do uchwały nr IV.22.2018
Rady Gminy Kolsko
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

750

Po zmianie
Administracja publiczna

13 752,00

Urzędy wojewódzkie

13 752,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

75011

1 870,00
245,00
1 637,00

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

680,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

680,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

180,00

751
75101

752
75212
4210
852
85219
3110
855

Obrona narodowa

1 000,00

Pozostałe wydatki obronne

1 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

Pomoc społeczna

140,00

Ośrodki pomocy społecznej

140,00

Świadczenia społeczne

140,00

Rodzina

4 241 000,00

Świadczenie wychowawcze

2 283 000,00

3110

Świadczenia społeczne

2 248 755,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

85501

34 245,00

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

1 856 000,00

3110

Świadczenia społeczne

1 692 703,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55 680,00

Wspieranie rodziny

91 000,00

3110

Świadczenia społeczne

87 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

85502

85504

107 617,00

3 100,00

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

85513

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

11 000,00

11 000,00
Razem:

4 256 572,00
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Załącznik nr 5 do uchwały nr IV.22.2018
Rady Gminy Kolsko
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe, dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. oraz
pomoc finansowa w formie dotacji celowej
w złotych

Lp. Dział Rozdział

§

Kwota dotacji

Nazwa zadania
podmiotowej

przedmiotowej celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

1

921 92109 2480 Gminny Dom Kultury w Kolsku

300 000,00

2

600 60004 2710

Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto
na publiczny transport zbiorowy

105 500,00

3

Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego 630 63003 6610 budowa ścieżek rowerowych - Kolej
na rower

570 000,00

4

750 75023 2710 utworzenie biura ds.. Transportu

Dotacja dla Gminy Nowa Sól -Miasto -

5

6 356,00

Zbiorowego
Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego - na
750 75023 2710
prace konserwatorskie

3 283,00

Dotacja dla Gminy Niegosławice Lidera w

6

750 75023 2310 projekcie "rozwój e-usług i podnoszenie

3 000,00

bezpieczeństwa teleinformatycznego"
Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego-

7

754 75412 2710 dofinansowanie zawodów w sportach

2 100,00

pożarnicznych
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
8

854

85495

2360

Dotacja dla stowarzyszeń na
dofinansowanie wypoczynku dla dzieci

8 000,00

9

926

92605 2360

Dotacja dla stowarzyszeń na realizację
imprez sportowych na terenie gminy

73 000,00

Ogółem

300 000,00

771 239,00
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Załącznik nr 6 do uchwały nr IV.22.2018
Rady Gminy Kolsko
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział Rozdział

Paragra
f

010
01010
6050

600
60016
6050

630
63003
6610

750
75023
6057

6059

6659

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

390 000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

390 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

390 000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej w Konotopie
Dokumentacja na budowę wodociągu w
miejscowości Uście
Dokumentacja na kanalizację w Kolsku ul.
Kolejowa

350 000,00

Transport i łączność

100 000,00

Drogi publiczne gminne

100 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

90004
6050

90015
6050

25 000,00
15 000,00

Budowa dróg i chodników w Gminie Kolsko

100 000,00

Turystyka

570 000,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

570 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

570 000,00

Budowa ścieżek rowerowych - Kolej na rower

570 000,00

Administracja publiczna

548 746,49

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

548 746,49

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

464 938,49

Rozwój e-usług i podnoszenie bezpieczeństwa
teleinformatycznego w gminie

464 938,49

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 547,97

Rozwój e-usług i podnoszenie bezpieczeństwa
teleinformatycznego w gminie

80 547,97

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowo-gminnych
lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

3 260,03

Rozwój e-usług i podnoszenie bezpieczeństwa
teleinformatycznego w gminie

3 260,03

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

900

Wartość

138 710,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

35 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 000,00

Rewitalizacja parku w Kolsku

35 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

103 710,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

103 710,00
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Budowa kablowej linii oświetleniowej Uście

44 710,00

Budowa oświetlenia w Sławocinie

15 000,00

Budowa oświetlenie w Kolsku

38 000,00

Dokumentacja na oświetlenie uliczne ul.
Kolejowa w Kolsku
921
92109
6050

6057

6059

92195
6050

6 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

145 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

100 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

Plac zabaw w Kolsku

40 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

37 800,00

Modernizacja świetlicy w Lipce

37 800,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

22 200,00

Modernizacja świetlicy w Lipce

22 200,00

Pozostała działalność

45 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45 000,00

Przystań w Kolsku

20 000,00

Przystań w Konotopie

25 000,00

Razem

1 892 456,49
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