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W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 16.04.2014r w sprawie dokonania
zmian budżetu na 2014r. wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian .
Proszę o anulowanie pisma nr FN.0006.6.2014 z dnia 14.04.2014r.

Uzasadnienie:
1. w § 1 zwiększamy plan przychodów o kwotę 1.443.240 zł., przeznaczenie środków
przedstawiono w piśmie z 9.04.2014r. ( pismo na kwotę 1.150.319 zł w załączeniu).
Po zamknięciu urządzeń księgowych została ustalona ostateczna kwota nadwyżki w
wysokości 4.664.751,05 zł, po odjęciu kwoty zaplanowanej po stronie rozchodów z
przeznaczeniem na spłatę kredytu oraz kwoty uwzględnionej już w budżecie do podziału
pozostała jeszcze kwota 1.660.919 zł.
2. w § 2 dokonujemy zmniejszenia planu dochodów o kwotę 291.921 zł, zgodnie z pismem
Ministra finansów Nr ST3/4820/2014( pismo w załączeniu) została nam zmniejszona kwota
subwencji oświatowej, w celu zrównoważenia budżetu środki na ten cel przeznaczamy z
nadwyżki.
3. w § 3 dokonujemy zmniejszenia planu wydatków na kwotę: 230.800 zł, w tym:
1) w rozdz.75023 zmiana jest związana ze zmianą nazwy zadania, w § 4 w rozdz.75023 §
6050 została uwzględniona już nowa nazwa zadania wraz ze zwiększeniem na ten cel
środków, zabezpieczone środki w budżecie w związku z rozszerzeniem zakresu robót okazały
się niewystarczające,
2) z rozdz.75075 i 75095 przenosimy środki w wysokości 45.000 zł do § 4 rozdz. 90095 §
6050 poz.3 z przeznaczeniem na wykonanie tablic powitalnych na wjazdach do Zdzieszowic,
3) powstałe oszczędności w rozdz. 80104 w Przedszkolu Nr 5 w kwocie 160.000 zł
przenosimy do § 4 rozdz.80104 § 6050 poz.l- Przedszkole Nr 6 z przeznaczeniem na
wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku P-6,
4) z dz.900 rozdz.90095 z § 6060 przenosimy środki w kwocie 3.800 zł do § 4210.
Są to środki będące w dyspozycji SM Piastów II. Na prośbę SM dokonujemy powyższej
zmiany, która pozwoli na zakup niejednej lecz kilka tablic.
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z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Zatwierdzony przez ........ .

UCHWAŁA N R ...................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z2013r. poz.
594,645 i 1318; z2014r. poz.379) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ l.Zwiększyć plan przychodów

0 kwotę:

§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych

0 kwotę:

1.443.240 zł
1.443.240 zł

§ 2.Zmniejszyć plan dochodów

0 kwotę:

292.921 zł

w dz.758 - Różne rozliczenia

0 kwotę:

292.921 zł

rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t
Dochody bieżące

0 kwotę:

292.921 zł

0 kwotę:

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

0 kwotę:

292.921 zł
292.921 zł

§ 3.Zmniejszyć plan wydatków

0 kwotę:

230.800 zł

w dz.750 - Administracja publiczna

0 kwotę:

67.000 zł

rozdz.75023 - Urząd Miasta
Wydatki majątkowe

0 kwotę:

22.000 zł

0 kwotę:

22.000 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

0 kwotę:

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0 kwotę:

22.000 zł
22.000 zł

l)wykonanie klimatyzacji w 3 pomieszczeniach biurowych na I piętrze
w starej części Urzędu

0 kwotę:

22.000 zł

rozdz.75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące

0 kwotę:
0 kwotę:

30.000 zł
30.000 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

0 kwotę:

1)wy datki związane z realizacją ich statutowych zadań

0 kwotę:

30.000 zł
30.000 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

0 kwotę:

30.000 zł

rozdz.75095 - pozostała działalność
Wydatki bieżące

0 kwotę:

1.wydatki jednostek budżetowych
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0 kwotę:

15.000 zł
15.000 zł
15.000 zł

0 kwotę:

15.000 zł
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§ 4430 - różne opłaty i składki

o kwotę:

15.000 zł

w dz.801 - Oświata i wychowanie
rozdz.80104 - przedszkola
Wvdatki bieżące
1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:
o kwotę:
o kwotę:
o kwotę:

160.000 zł
160.000 zł
160.000 zł

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone

o kwotę:
o kwotę:

160.000 zł
160.000 zł

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:
o kwotę:
o kwotę:
o kwotę:
o kwotę:

3.800 zł
3.800 zł
3.800 zł
3.800 zł
3.800 zł

1)SM „Piastów II” - zakup gabloty wolnostojącej, aluminowej zamykanej

o kwotę:

3.800 zł

§ 4.Zwiększyć plan wydatków

o kwotę:

1.381.119 zł

w dz.600 - Transport i łączność

o kwotę:

288.700 zł

rozdz.60014 - drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe

o kwotę:

125.000 zł

o kwotę:

125.000 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:
o kwotę:

125.000 zł
125.000 zł

rozdz.60016 - drogi publiczne gminne

o kwotę:

131.500 zł

Wydatki bieżące

§ 4270 - zakup usług remontowych

o kwotę:
o kwotę:
o kwotę:
o kwotę:

7.500 zł
7.500 zł
7.500 zł
7.500 zł

ajremont progów zwalniających na terenie niasta Zdzieszowice

o kwotę:

7.500 zł

Wydatki majątkowe

o kwotę:
o kwotę:
o kwotę:

124.000 zł
124.000 zł
124.000 zł

2)budowa łapacza wraz z kratą przelewową przed psesją Gil na ul.

o kwotę:
o kwotę:

52.000 zł
45.000 zł

Wiejskiej w Oleszce
3)poszerzenie ul. Myśliwca przy budynku UM

o kwotę:

27.000 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz.90095 - pozostała działalność
Wydatki majątkowe
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

160.000 zł

na klucz

§ 6620 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( um ów ) między
jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Krapkowice partycypacja realizacji zadania o nazwie:„Przebudowa drogi w zakresie
budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasionej”.

1.wydatki jednostek budżetowych
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
ljbudowa parkingu na osiedlu Piastów II przy ul. Górnej
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rozdz.60017 - drogi wewnętrzne
Wvdatki majątkowe

o kwotę:
o kwotę:

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

30.000 zł
30.000 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

30.000 zł

l)modemizacja nawierzchni chodnika na odnodze ul.Fabrycznej
( do posesji 5 i 7)

o kwotę:

10.000 zł

2)wykonanie nawierzchni asfaltowej na łączniku ul. Góra Św. Anny
z ul. Dunikowskiego.

o kwotę:

20.000 zł

rozdz.60095 - pozostała działalność
Wydatki bieżące

30.000 zł

o kwotę:

2.200 zł

o kwotę:

2.200 zł
2.200 zł

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:
o kwotę:

§ 4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę:

2.200 zł
2.200 zł

a)demontaż istniejącej oraz montaż nowej wiaty przystankowej
w miejscowości Januszkowice

o kwotę:

2.200 zł

w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę:

21.000 zł

rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące

o kwotę:
o kwotę:

21.000 zł
21.000 zł

1.wydatki jednostek budżetowych
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:
o kwotę:

§ 4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę:

21.000 zł
21.000 zł
21.000 zł

a)rozbiórka budynku przy ul. Fabrycznej 57 w Zdzieszowicach

o kwotę:

21.000 zł

w dz.750 - Administracja publiczna
rozdz.75023 - Urząd Miasta
Wydatki maiatkowe

o kwotę:
o kwotę:

30.000 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:
o kwotę:

30.000 zł
30.000 zł
30.000 zł
30.000 zł

1)wykonanie klimatyzacji w 4 pomieszczeniach biurowych na I piętrze
w starej części Urzędu

o kwotę:

30.000 zł

w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę:

95.000 zł

rozdz.75412 - ochotnicze straże pożarne
Wydatki maiątkowe

o kwotę:
o kwotę:

95.000 zł
95.000 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

95.000 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

95.000 zł

ł)wykonanie schodów ewakuacyjnych przy budynku OSP Żyrowa
2)budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach - wykończenie

o kwotę:
o kwotę:

50.000 zł
25.000 zł

boksu garażowego oraz montaż ogrzewaczy gazowych
3)budowa budynku wielofunkcyjnego w Krepnej - wykończenie boksu

o kwotę:

20.000 zł

w dz.801 - Oświata i wychowanie

o kwotę:

rozdz.80104 - przedszkola

o kwotę:

200.000 zł
200.000 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

garażowego
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Wydatki majątkowe
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:
o kwotę:
o kwotę:

200.000 zł
200.000 zł
200.000 zł

ljbudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku PP-6
2)ocielpenie budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach

o kwotę:

160.000 zł

o kwotę:

40.000 zł

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę:

722.919 zł

rozdz.90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe

o kwotę:

229.000 zł

o kwotę:

229.000 zł

L Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

o kwotę:
o kwotę:

229.000 zł
229.000 zł

rozdz.90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę:

42.119 zł

Wydatki majątkowe
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

42.119 zł

§ 6230 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

o kwotę:

42.119 zł

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
ljdofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym

o kwotę:

42.119 zł

o kwotę:

42.119 zł

rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki majątkowe

o kwotę:
o kwotę:

¡.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:
o kwotę:

169.000 zł
169.000 zł
169.000 zł
169.000 zł

§ 6010 - wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów do spółek praw a
handlowego - wniesienie wkładów do Sp. z o.o. WiK z siedzibą
w Zdzieszowicach

kosztówinwestycji służącym ochronie powietrza ( OSiGW)

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1jbudowa oświetlenia w ciągu ul. Głównej w Jasionej
2)wykonanie oświetlenia przy budynkach na ul. Filarskiego 25-29
3)wykonanie oświetlenia na ul. Piaskowej w Januszkowicach
4)wykonanie oświetlenia na ul. Brzozowej w Zdzieszowicach

o kwotę:
o kwotę:
o kwotę:

97.500 zł
32.500 zł

5)wykonanie oświetlenia na ul. Łąkowej w Krępnej

o kwotę:
o kwotę:

13.000 zł
13.000 zł
13.000 zł

rozdz.90095 - pozostała działalność

o kwotę:

282.800 zł

Wydatki bieżące
1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:
o kwotę:

13.800 zł
13.800 zł

1)wy datki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

13.800 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
a)SM „Piastów II” - zakup gablot wolnostojących, aluminowych

o kwotę:

3.800 zł

o kwotę:

3.800 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę:

10.000 zł

a)wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach

o kwotę:

10.000 zł

zamykanych na klucz

Id: B8DF7082-F2F2-408D-B8C0-45492EC83980. Projekt

Strona 4

Wydatki maiatkowe

o kwotę:

269.000 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne
§ 6050 - w ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:
o kwotę:

269.000 zł
269.000 zł

1jwykonanie fontanny na Małym Ryneczku

o kwotę:

80.000 zł

2)zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w miejscowości
Żyrowa

o kwotę:

144.000 zł

3)wykonanie tablic powitalnych na wjazdach do Zdzieszowic

o kwotę:

45.000 zł

w dz.926 - Kultura fizyczna

o kwotę:

23.500 zł

rozdz.92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki biężącę
1.dotacja na zadania bieżące

o kwotę:
o kwotę:
o kwotę:

20.000 zł
20.000 zł
20.000 zł

§ 2480 - dotacja podm iotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

o kwotę:

20.000 zł

o kwotę:

3.500 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

o kwotę:
o kwotę:
o kwotę:
o kwotę:

3.500
3.500
3.500
3.500

a)remont piłkochwytu przy boisku na Osiedlu Piastów I

o kwotę:

3.500 zł

kultury - MGOKSiR ( dotacja na organizację maratonu)
rozdz.92695 - pozostała działaność
Wydatki bieżące
1.wydatki jednostek budżetowych
1)wy datki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej gminy Zdzieszowice.
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zł
zł
zł
zł

Zdzieszowice 9 kwietnia 2014 r.

Skarbnik Gminy
w miejscu

Proszę o przygotowani^proj ektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2014 r. uwzględniając niżej
zapisane propozycje.

L.p.

Nazwa zadania

Rozdział,
paragraf

Kwota

1.

Wykonanie schodów ewakuacyjnych
przy budynku OSP Żyrowa
\/

rozdział 75412,
§ 6050

50.000 zł

2.

3.

4.

UZASADNIENIE

Wykonanie zadania
umożliwi formalne
dokonanie odbioru części
NŁ
budynku
Remont piłkochwytu przy boisku na
3.500 zł
rozdział 92695,
Istniejący piłkochwyt nie
Osiedlu Piastów I
§ 4270 /
spełnia swojego zadania,
s> jest zniszczony i
zdewastowany
Budowa parkingu na Osiedlu Piastów
rozdział 60016,
52.000 zł „ Brak miejsc parkingowych
P - zadanie możliwe do
II przy ul. Górnej
^
§ 6050 ^
realizacji po uregulowaniu
stanu własności
Budowa łapacza wraz z kratą
rozdział 60016,
45.000 zł
Wykonanie zadania
przelewową przed posesją Gil na ulicy
§ 6050
^
zabezpieczy mieszkańców
>
Wiejskiej w Oleszce
przed zalewaniem
v Z
1
miejscowości wodami
spływającymi z Góry św.
Anny
Wykonanie fontanny na Małym
r
rozdział 90095,
Obecna fontanna jest
80.000 zł
Ryneczku
^
§ 6050
zniszczona i nieestetyczna,
jest to centralny punt
4 _. r J ... miasta
Ocieplenie budynku Publicznego
rozdział 80104,
Wykonanie zadania
40.000 zł
Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
§ 6050
pozwoli na uzyskanie
oszczędnoOści energii jak
również poprawi estetykę
budynku -dotacja dla PP nr
2
Przebudowa drogi w zakresie budowy rozdział 60014,
125.000 zł 50 % wartości zadania chodnika przy ul. Głównej w Jasionej
§6620 i
brak chodnika w centrum
- dotacj a dla Powiatu Krapkowice v / _____
V miejscowości stanowi
> .
i

5.

6.

7.

\

3 £ r 4J r o o

juA $\P

W 4

8.

Budowa oświetlenia w ciągu ul.
Głównej w Jasionej

97.500 zł

rozdział 90015,
§ 6050

>
9.

\

Zwiększenie udziału dla WiK budowa kolektora kanalizacji
„ /
sanitarnej
V'
Poszerzenie ulicy Myśliwca przy
budynku UM
i
i

229.000 zł
rozdział
900001,
^
§ 6050
.;
27.000 zł
rozdział 60016,
§ 6050 x
Y>

11.

Wykonanie oświetlenia przy
budynkach Filarskiego 25-29

rozdział 90015,
§6050^

32.500 zł

12.

Modernizacja nawierzchni chodnika
rozdział 60017,
na odnodze ul. Fabrycznej (do posesji \
§ 6050
.
5 i 7)
F
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na rozdział 60017,
łączniku ul. Góry Św. Anny z ul.
§6050
Dunikowskiego
X.
X

10.000 zł

10.

^

13.

14.

15.

16.

X

V
20.000 zł

V

Budowa budynku wielofunkcyjnego w rozdział 75412,
Januszkowicach - wykończenie boksu
§6050 f
garażowego oraz montaż ogrzewaczy;
gazowych
Budowa budynku wielofunkcyjnego w rozdział 75412,
Krępnej - wykończenie boksu
§ 6050
garażowego
.

25.000 zł

Wykonanie oświetlenia na ul.
Piaskowej w Januszkowicach

13.000 zł

_p

20.000 zł

rozdział 90015,
§6050
X

17.

Rozbiórka budynku przy ul.
Fabrycznej 57 w Zdzieszowicach

21.000 zł

rozdział 70005,
§4300

X

X .

18.

Remont progów zwalniających na
terenie miasta Zdzieszowice

rozdział 60016,
§4270

7.500 zł

V

____________ VL
‘P

|

S S .D tiO

zagrożenia dla
poruszających się
poboczem ruchliwej drogi
pieszych
Realizacja zadania poprawi
bezpieczeństwo
mieszkańców, istniejące
oświetlenie wysokie nie
spełnia wymogów oraz nie
zabezpiecza podstawowego
oświetlenia
realizacja według
posiadanego projektu
Istniejący wąski wjazd
powoduje korkowanie się
wyjazdu / wjazdu na
ul.Chrobrego
wykonanie zadania
poprawi bezpieczeństwo
mieszkańców
realizacja po wykonaniu
przebudowy kanalizacji
sanitarnej
Nawierzchnia jest
zniszczona, w czasie
opadów są zastoiska wodyz łącznika korzystają dzieci
idące do szkoły
Wykończenie boksu jest
niezbędne, aby samochody
bojowe były garażowane w
odpowiednich warunkach
Wykończenie boksu jest
niezbędne, aby samochody
bojowe były garażowane w
odpowiednich warunkach
przewiduje się do realizacji
2 punkty świetlne
-wykonanie zadania
poprawi bezpieczeństwo
mieszkańców
w ramach zadania
przewiduje się rozbiórkę,
wywóz gruzu, uprzątnięcie
terenu- zadanie poprawi
estetykę terenu wokół
stadionu i kąpieliska
Zły stan progów
zwalniających wymaga
remontu

19.

Demontaż istniejącej oraz montaż
nowej wiaty przystankowej w
miejscowości Januszkowice

rozdział 60095,
§4300

2.200 zł

20

Wykonanie oświetlenia na
ul.Brzozowej w Zdzieszowicach

rozdział 90015,
§ 6050 /

13.000 zł

Wykonanie oświetlenia na ul.Łąkowej
w Krępnej

rozdział 90015,
§ 6050

13.000 zł

Zagospodarowanie terenu w rejonie
cmentarza w miejscowości Żyrowa

rozdz.90095
§ 6050

144.000 zł

21

22

T

A
>

T*
23

Wykonanie klimatyzacji w 4
pomieszczeniach biurowych na I
piętrzę w „ starej" części urzędu
\'

24

Dotacja dla MGOKSiR w
Zdzieszowicach - organizacja
maratonu

Rozdz. 75023 §
6050

1

rozdz.92605
§2480

8000 zł

Y
20.000zł

■

25

26.

Przewiduje się montaż
nowej wiaty zastępując
starą zużytą wiatę przy ul.
Wolności w
Januszkowicach
przewiduje się do realizacji
2 punkty świetlne
-wykonanie zadania
poprawi bezpieczeństwo
mieszkańców
przewiduje się do realizacji
2 punkty świetlne
-wykonanie zadania
poprawi bezpieczeństwo
mieszkańców
Gmina posiada aktualny
projekt oraz pozwolenie
budowlane - wykonanie
zadania poprawi estetykę
terenu oraz umożliwi
parkowanie samochodów
W okresach letnich
temperatura w
pomieszczeniach znacznie
przewyższa dopuszczalne
normy
MGOKSiR nie posiada
wystarczających środków
na organizację imprezy

f

i

Dofinansowanie osobom fizycznym i
wspólnotom inwestycji służących t
ochronie środowiska — C f O £

Rozdz. 90005
§6230

42.119 zł

Wykonanie znaków drogowych
poziomych i pionowych na jezdniach

rozdział 90095,
§4300^^

10.000 zł

\

Posiadanie obecnie środki
nie zabezpieczają
zapotrzebowania na
dopłaty zgodnie z uchwałą
Zwiększenie środków w
związku z wyczerpaniem
obecnej puli

1.159.319 w
RAZEM

zł

X

Załącznik do pisma
Ministra Finansów
nr ST3/4820/2/2014

1605053 Miasto i Gmina ZDZIESZOWICE
ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na 2014 rok (l+il+lll)
1. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA
z tego:
- Kwota podstawowa
- Kwota uzupełniająca
II. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA
III. CZĘŚĆ OŚWIATOWA
ROCZNA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
D
L
G
Dk
Lk
Gg

Dochody podatkowe gminy za 2012 r., wg sprawozdania Rb-PDP
Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2012r
Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)
Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2012 r.
Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)

ie U
4
9 988 261,00 zł
0,00 zł

W

0,00 zł
0,00 zł
117 382,00 zł
9 870 879,00 zł
0,00 zł

-

,

26 053 583,27 zł
16 303
1 598,09 zł
52 365 822 914,97 zł
38 533 299
1 358,98 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ
Wskaźnik G
Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg
L*76%*(92%*Gg-G)
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg
L*(12,92%*Gg+83%*(75%*Gg-G))
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg
L*(41,97%*Gg+99%*(40%*Gg-G))
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg
Wysokość kwoty podstawowej
KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH G<=150% Gg
Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
17% wskaźnika Gg
Wysokość kwoty uzupełniającej
KALKULACJA KWOTY WPŁATY
.
Wskaźnik G
nie większy niż 150% wskaźnika Gg
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg
powyżej 300% wskaźnika Gg
Wysokość kwoty wpłaty
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0,00 zł

123,23570317187600
283,82660167130900
231,03 zł
0,00 zł

Sposób ustalenia kwoty
L*20%*(G-150%*Gg)
L*(10%*Gg+25%*(G-200%*Gg))
L*(35%*Gg+30%*(G-300%*Gg))
0,00 zł

1605053 Miasto i Gmina ZDZIESZOWICE

DOT_DOM
DOTDOMK1
Lk_1
SR_DOM1
SR_K1
SRJCI80
SR_NAD1
S_dom
S_domK1
WSP_dom
Kwp1
PropKwotal
ROW1

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin miejskich - art. 21 a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst
Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie
Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach miejskich
Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2012 r.
Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)
Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)
80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)
Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej
krajowej (SR_DOM1-SR_K180)
Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie ( SR_NAD 1*L)
art. 21 a ust. 2 pkt 3
Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)
Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)
50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.
Kwota wynikająca z art. 21 a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)
Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21 a ust. 2 pkt 6

0,00 zł
697 146 630,65 zł
18 761 270
0,00 zł
37,16 zł
29,73 zł
0,00 zł
0,00 zł
193 550 741,23 zł
0,0000000000
276 903 147,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

S_dom
S_domK2
WSP_dom
Kwp2
PropKwota2
ROW2

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21 a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst
Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie •
Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich
Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2012 r.
Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)
Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)
90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)
Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej
krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)
Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR„NAD2*L) art. 21 a ust. 3 pkt 3
Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)
Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)
25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.
Kwota wynikająca z art. 21 a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)
Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21 a ust. 3 pkt 6

PIT_rJ
PIT_r_IK
SR_PiTri
SR_PIT_K
SR_PIT_80
"'R__u
FITrl_u
SPiTrl_u
WSP_row
Kwp3
PropKwota3
ROW3

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21 a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst
Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r.
Suma dochodów gmin w kraju z tyt.rudziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r.
Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_rJ/L)
Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)
80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)
Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITri)
Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)
Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma P!Trl_u)
Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PlTrLu/SPlTrl_u)
25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.
Kwota wynikająca z art. 21 a ust. 4 pkt. 5 (WSP_row*Kwp3)
Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21 a ust. 4 pkt 7

RO W

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2014 r.

NK
NG
Z
PP

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2014 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
62 897 497 898,54 zł
Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w kraju
29 256 164,17 zł
Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2012 r.
0,00046514035
Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2012 r.
(NG/NK)
Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2014 r. (37,53%)
26 388 093 600,00 zł

OT_DOM
ÜOTDOMK2
Lk_2
SR_DOM2
SR_K2
SR_K2_90
SR_NAD2

PU

294 941,03 zł
239 320 485,67 zł
19 772 029
18.09 zł
12.10 zł
10,89 zł
7,20 zł
117 381,60 zł
120 021 409,72 zł
0,0009780055
138 451 574,00 zł
135 406,40 zł
117 382,00 zł

9 594 272,38 zł
10 610 509 092,57 zł
588,50 zł
536,64 zł
429,31 zł
0,00 zł
0,00 zł
414 829 968,46 zł
0,0000000000
138 451 574,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
117 382,00 zł

(ROW 1+ROW 2+ROW 3)

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r.

(PP*Z)

12 274 167,00 zł

Z upoważnienia Ministra Finansów
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