ZARZĄDZENIE NR 120.67.2021
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 10 listopada 2021 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030
Na podstawie art 30 usL 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2021 póz. 1372ipoz, 1834) oraz na podstawie art.230, art. 233 i art. 238 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. 2021, póz. 305, poz.1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927 i póz. 1981)
Burmistrz Łabiszyna zarządza, co następuje:
§ 1. Opracowany projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok wraz z załącznikami przedłożyć Radzie
Miejskiej w Łabiszynic oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 2. Opracowany projekt Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022 do
2030 wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy.
§ 3. Przedłożony projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok to:
- planowane dochody budżetowe

49 101 500,00 zł

- planowane wydatki budżetowe

49 101 500,00 zł

-Raty kredytów przypadających do spłaty w roku 2022 w kwocie 650 000,00 zt oraz wykup obligacji
komunalnych serii B15 iB17 wyemitowanych wroku 201512017 wkwocie 1500000,00zl zostaną
sfinansowane poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 150 000,00 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. póz. 1372 i póz. 1834) oraz art. 211, art. 212.
art 214, art 215, art. 218, art. 221 usŁ1, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. póz. 305,
póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927 f póz. 1981), Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości :
w tym:
- bieżące
- majątkowe
wtymzUE

49.101.500,00
44.633.780,77
4.467.719,00
413.011,60

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :
1) dochody własne
2) subwencje
3) dotacje

18.387.536,27
17.492.473,00
13.221.490,73

zgodnie z załącznikiem nr1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:

w tym:
-wydatki bieżące
w tym z udziałem środków europejskich
- wydatki majątkowe
w tym z udziałem środków europejskich

49.101.500,00
'

42.404.806,03
7.652,50
6.696.693,97
561.011,60

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :
1) wynagrodzenia i pochodne
2) dotacje
3) obsługę długu

18.655.234,53
1.800.105,00
300.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.150.000,00 zł związane z
zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów l wykup obligacji
serii B15 i B17, które przypadają w 2022 r.-zgodnie z załącznikiem nr 3.
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§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2022 w kwocie 2.150.000,00 zł, które
zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu długoterminowego - zgodnie z
załącznikiem Nr 4.
§ 5. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
- przychody w kwocie 2.877.900,00 zł i wydatki w kwocie 2.877.900,0 zł •
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie 6.696.693,97 zł - zgodnie z
załącznikiem nr 6
§ 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 2.316.673,00
z! -zgodnie z załącznikiem nr7.
§ 8. Ustala się:
1) dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 250.000,00 zł,
2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 250.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kwocie 3.601.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 10. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 45.000,00 zł - zgodnie z
załącznikiem Nr 10.
§ 11* Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie 50.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11
§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 8.303.887,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 121 Nr 13.
§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych, zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii B15 i B17 przypadających
do spłat i wykupu w 2022 r. w kwocie 2.150.000,00 zł.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:
1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego
w kwocie 1.000.000,00 zł;
2) zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie
2.150.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
przypadających do spłaty w 2022 roku w kwocie 650 000,00 zł i wykup obligacji serii
B15 i B17 w kwocie 1.500.000,00 zł - razem do spłaty 2 150 000,00 zł;
3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów l wykupu obligacji w roku 2022 w kwocie
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2.150.000,00 zł;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i
wydatki majątkowe;
5} przekazania kierownikom jednostek budżetowych l innych jednostek
organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w
planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

1} rezerwę ogólną w kwocie 480.000,00 zł;
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 120.000,00 zł.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. r podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, na stronie
www.bip.iabiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.
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PLAN DOCHODÓW
Za). Nr 1 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok.
Dział

Rozdział

Paragraf

, • 01095 -.

0750

• 6001B

6350

Treść
Rolnictwo;! łowiectwo,
Pozostała działalność .'.r'.';.
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, Jednostek samorządu terytorialnego lub
Innych jednostek zaliczanych do lektora finansów
publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze

Wartość
-,>%-.;';5 637,00
5 637.00

Jraria port]lją cin ojjij|
Drogi publiczne gminne.
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
Inwestycji l zakupów Inwestycyjnych Jednostek sektora
finansów publicznych

r.i 936,187,49

938187.49

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- ..- 70005 *

0470
0550
0640
0750
0760

0770
0830

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie l
służebności

1 000.00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z usług
Wpływy z pozostałych odsetok

30 000,00
500.00

200 000,00

15 000,00
700 000.00

257 000.00

.71035'--

2020

•75011:,

mam
2010

1

75095 y. ;.

2319

Oolacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
Aći ml n ją l/ie jfpij bj jeż' rial
Urzędy wojewódzkie : ...;-.•- _ ..».
Dotaqa celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bielących z zakresu administracji
rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powialowo*g min nym) ustawami
Pozostała działalność.
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy
lednoslkaml samorządu terytorialnego

1 500.00

.1-v;,.-..;-J..94 600.00.

34 500.00
X-^-;-. ,1 084,50
1 084,50

KiS.
.75101.

2010

75601-.

0350

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli K-T
ochrony prawaV*>l'-«^r'i r-:TVt^^'^-;.^i^"?-'-"-VVśii^
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizacje, zadań bielących z zakresu administracji
rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gm innym) ustawami

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

BeSTia
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Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
1 000,00
podatków i opłat
•/ •'.' ••-:•" Wplyv*y z podatkurolnego,podatku. leśnego, podatku od ;^ ?rA-m-,;!--*?:f^.^s^-;
czynności cywilnoprawnych,' podatków 1 opłat lokalnych od T * ::-,','-T«i' - •>-^1,'754!700,00
T i-n«-;*V-^(.'i, V-*IWW-!osób prawnych I innych' jednostek organizacyjnych '^-".'i^St-i .ff}*-fif..± ;:->'ił:Sii'£;łi,
0310
Wpływy z podatku od nieruchomości
1 454 000.00
0320
Wpływy z podatku rolnego
80 000.00
0330
Wpływy z podatku leśnego
160 000,00
0340
Wpływy z podatku od środków transportowych
25 000,00
0500
Wpływy z podalku od czynnoid cywilnoprawnych
10000.00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
0640
700.00
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
0910
15 000,00
podatków 1 opłat
Wpływy.* podatku rolnego, podalku leinego, podatku odr> -. v'v:,^;;;\v,.;'.:v-.-! ^;
spadków ludrowlzn, podatku od czynności cywiino-" -\^ ^ ^~
>' -,-,•* '->.'» 032 500,27
prawnych oraz podatków 1 opłat lokalnych od osób ,', ; •;-,. '"-.^
j
fizycznych -.V -v.'"..,/.':. ',-*',••. ,.:;.':; ,•»•;;.'.;:• 1 i-", t :';,..v->.'i,^,-^;-i;-t'".t.';: ; ^^"-:.' '.
0310
Wpływy z podatku od nieruchomości
2 200 000.00
Wpływy z podatku rolnego
0320
500 000.00
0330
Wpływy z podatku leśnego
6000.00
Wpływy z podatku od środków transportowych
0340
450 000,00
Wpływy z podatku od spadków 1 darowizn
0360
50 000,00
Wpływy z opłaty produktowej
0400
1 000,00
Wpływy x Innych lokalnych opłat pobieranych przez
Jednostki samorządu terytorialnego na podstawia
0490
50000.00
odrębnych ustaw
0500
Wpływy z podatku od czynnoid cywilnoprawnych
750 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
0540
500,27
komorniczej I kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2 tytułu
0910
25 000,00
podatków 1 opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek"" ? >;-'',>"r590ooó.oo'
samorządu terytorialnego na podstawia ustawi A;;'..-'.- '', .;V*
. " . . - - , . . *..-- •
, 1
0910

9totm

(501 D •_'
.^ . - ••• f .

;,. '-•...- ..... ;='..;

.'... 75616 :.•,'

;'-':,: 75619 V'--_v

'

.-

•'

-•-.

_,-'

*•

T V '' -

]

'"'•"

" r

•''

-'*-'-

-.- \ '

^

r

'-

'

.^

'

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

40 000.00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
150 000,00
Wpływy
z
opłat
za
zezwolenia
na
sprzedaż
napojów
0480
250 000.00
alkoholowych
Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez
ednostkl samorządu terytorialnego na podstawie
0490
150 000,00
odrębnych ustaw
. . . - . • - : - • • Wpływy z różnych rozllczert -,'.' , ;• .;• ,;. ..",-„ ;,..: ..v" *_ t.-jS iOl :.•„;-.,.•. ,20 000,00
Wpływy z czesd opłaty za zezwolenie na sprzedał
20 000.00
0270
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
stanowlącycryJochćd budżetu, >' •
;
-, '.•' - ' ~; Udziały gmin w podatkach
:
1
państwa ••,V,;-ł.,v»:r'"T>'^-". '.:<•>- i' : ?"-,-'! iv -..,.,^::.,1" '"'- .T'" ;•;''; • 'i). 6 933"699.ÓQ.
0460

,75619. .

-.75621,.' '

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

6877173,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
56 523,00
iw^^HJU^Uai^śiifa
^6*tn;^o^i!cT»i;^HHilrtiVHi1HMllHHi^iV mi^8łł$3?Z3M
M&u&Bi
^^•••••••••^••^••wi
CzeSc.o 9 wlotowa eubwencji ogójnej dla jednostek '-, *-.-;-•.• "',*" V.; ;^r:''7lÓ.;2"T9' 153^00
";.758oi.;;,:.
samorządu terytorialnego*...'.* VC •"• '0- '-'. '-'•'.'.' :. '-':.-/™-lr.
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920
10219153.00
Czeać wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin-. - •'-.•• t. '.-.i .»•'".-.; :^:- -',-7,1 82 420.00
.75807. ••
Subwencje ogólne z budżetu państwa
7182420,00
2920
• 75831
".. - • -i ;,." Część równoważąca subwencji .ogólnej dla gmin .- "•. •: ~;Y>~ '.^:L.J.i*%x.-{;90900100
Subwencje ogólne z budżetu państwa
90 900.00
2920
.OewiatS^lJiyc lio.wah laJHHrilHMMMriHiWMil •
•
•
•
H oslooolgft;
3W5°iW6i
;
^^^^B^^^H^^^^H
-..* ..:•*-> --- Przedszkola -•.—-;.w.<:v-^., ;-v r..„ f,. •. ,.<,-.,- .^^„•.:„ ł..,^.,:,-»-.-'.V.100 000.00
- 80104.-Wpływy ł usług
100000,00
0830
•- 60148 *. - 4 ..,..-,. -;• •;. Stołówki (ikolnelpnedszkolne'-'-...'j- .--*, • •• -. n,.-,'t-.'*"V".=r •'•'aS 000,00
Wpływy z usług
5 000.00
0830
RHMH^B^H gom oci>potaciniQHHBHaiVHIIiVMB^iiiiVBil ••^•ll2£^40n';00:

trt>«*rt

0020

^
•
^
•
•
•
•
•
•
^
^
^
^
^
•
•
K

>'

-4

-. 1-.- -

> .--ii *.,-" h.łh

_ S"*-^',T-T1k'«^ J-^

- - »- " i" .

•MMA^JgHM

MKKgMK
BeSTia
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• - 85202 • .-

•-.-•-

- Domy pomocy społecznej •;•;: i„. v. :_-•..-•,. .•;.>• ^"..jt**- ;.- ,; ^ •.•-.>;...„. H.16000,00

•'.•

0830
- ' ' -* • L

Wpływy z usług

• ^ : *. j •

;

'

";'85213;'-'

'

r

'

*•

15 000.00

Składki na ubezpieczenie idrowotne_op)acans za ospby;'.;.:^
pobierająca niektóre świadczenia ż pomocy spółeczriej^^;
oraz za osoby' uczestnicząca w zajęciach w centrum 1. '•'••• .'• .' J"/. £'7|'^^p2 20tf,0(
}
;
Integracji społecznej* 7 -\ r'^''."'_:' '.' ''-." '•}''•' '' •'••'•• "''^.Y ',.'•
.-..-.

Dotacja celowa otrzymana i budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin. związków powlatowo-gmlnnych)

2030
•'.

85214 "-•

-."".-:/o,r

•*- . / ł - :

."

',

2030
85219

,

85228,.-

.

-

—

'j

,

,- -

-

• . '

Usługi opiekuńcza 1 specjalistyczne usługi opiekuńcze- v .V.".~

4 -100.00

181 000,00

i^:.:^';:-i.----127700.00

2010

107 700.00

2360

Dochody Jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

20 000,00
T

Pomoc w za kra sia dożywiania ' *v *••' .*"*, >"(*- * • ••-**-•; '-i-^„ .'', -*"'.'nT ""10630000

2030

Dotacja celowa otrzymana z budietu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

2060

KodzinaWMHHHi^WItiHMHRMRinHH MMIMtg&i ?I«opTog
Świadczenie wychowawcze ... *•• , - : ii; •>-'.' :•.,'. ..; '.*•".; F-^** .3 948 200.00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecona
gminom {związkom gmin. związkom powfatowo-gminnym),
3949200.00
związane Z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu. , • ^ .-.. * .,-»
atlmentacyjnego"oraz składki na ubezpieczenia.^'::'.'.^-!", ^.;;i:v n.:];;^4*1349o6"ob"
emerytalne I rentowe'z ubezpieczenia mpolecznego . - i'r.1"?-!

. 85501

';..: 85502 "\, • ./.;..' 1:,:v; .,.

106300.00

2010

Dotacja celowa otrzymana t budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

4 109 900.00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
nnych zadań zleconych ustawami

25 000,00

•'• • 85513
i - d ,:- - .

2010

ffift9oo30BE Ktmamt ffrMMW
, 90001 -

456 100.00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej orał innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiało wo-gminnym) ustawami

UanBttaMa&t
mVn(wNB^9'

.

,

:

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

• ' ' 85230 '- - '

fl$ł8S53Bsflt

v

2030
V

'.'

ZasHWstate - ' -.'-'--..;-'HL.-.,-. ... •;•,-.•,--••,.?,..,•. ' ,.;:..•--,%' .xrt;';-'. .-i.-,.'.-:356700,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków
356 700,00
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Ośrodki pomocy społecznej.; • .'*;••- .v, . < .,••••.'. ..,..;,-•- r > :;-..-;;i. v--:- , «165 400,00

Dotacja celowa otrzymana z budietu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadari zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gmlnnym) ustawami

'.

, ff

Zasiłki okresowe, celowe I pomoc w naturze oraz składki f . • i
^.'; ;.!'-r.,r;;';t456'lOO.O{
:
na ubezpieczenia emerytalneirenlowe:"C'- •,'M"(-' '•';:•'.

2010

'

T '-'\ -'-'--

32200,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizacje własnych zadań bielących gmin (związków
gmin, związków powlatowo-gmlnnych)

2030
- -85216-

- 1^1 '.'-<

-. -.,-- - ..--.

• . . . ; . • ^',<J«.- 1 ;->.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, ; -r-.
. -,.;-: ...--.
•-•• -«-<<•>>-.,«.
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby.'-"' ;>-.•! .•;^-..,' 36 500.00
•obierającei zasiłki 'dla~opieku n ów '"T L ." . "'' ','.: ."'"'".'" .--/r. &*•;'.•):, '.-.^r;:::-.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizacje zadań bielących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
imln, związkom powiatowo-gmlnnym) ustawami

38 500.00

mfmmmwawMU

G o spbdirltaTko m una 1 naUIoc hTo nalś rod owia k*a9HiW
lospodarka ściekowa i ochrona wód >>*.»->..! ;•--..-• '-• ;' w -t- 1('y^'*'^^ 203 52Q,-14
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6350
,. BOUOZ

--T

- . „ .-0490

•-- 80015 - -

6257

. /90019

i ;:m:;:;j

-

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na
Finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji
Inwestycji f zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

2203520,14

uospocarka oopaoami Komunalnymi -•', -- .?* - .• •--. -.'** . 1.1',.-,: . J-

j. -S bUl.OOU.UU

Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
3 601 500.00
odrębnych ustaw
Oświetlenie ulic, placów 1 dróg .." -: •.'--. r:*'..-.-;-,-*/,^ ,)-.-.: ;-.'. I\-L -;,;269 844,60
Dotacje celowa w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit a 1 b ustawy, lub płatności w
269644.60
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

- - . • ' - • • • Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z [•„.,;
opłat I kar za korzystanie ze środowiska ' • "v '". ':-._, .'i^vi' ' f . ' - ' > . T T -.50006.00
'_

, -^

V

,*-\

-.

, 4. M,

-ł,^.!-.

łiA--

Wpływy z różnych opłat
0690
50000,00
i .,- 60026 -• .-, ,. ... ,•-- . . Pozostałe działania związane z gospodarica, odpadami ~i-..- v> ,'., -J.W-.^;;-«.10000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
0910
10000.00
podatków 1 opłat
1
•«• .•,-.'.•, •-:..;_-".-.^..-',!: 50 000,00
' 90095 • -• * - -,v- * " - - .. PozoBtaładzialalnośó'' ''---.---^:'/, •-••':-.-...- -.
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizacje zadań
2460
60000,00
bieżących Jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

•~,9260V"

tgfiauMwat Ku\&ifryw>itiiiWIBJItiMtllili1IH immmmmww,w_

1
-•:•-,; '-'. /. •-.' Obiekty aportowe '-/i^-; ,-;«•* -'f v. .•*?•...-: v. i.-.c-, M ;•;.: l ,rvtf. r-.'.. ,^,"A-i-i-_i343 167.00

6258

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art 5 ust 3 pkt 5 BŁ a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez Jednostki samorządu terytorialnego

143 167.00

6330

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizacje Inwestycji 1 zakupów Inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin. związków powiatowó-gm innych)

200 000.00

Razem:
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PLAN WYDATKÓW
Żal. Nr 2 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok.
Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

Rolnictwo i łowiectwo!

01030-

Izby rolnicza *.-i. •*-.-.-.,'- -t :

2850
1

01043.
4210
4300
6050
01044

6230

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosd 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Infrastruktura wodociągowa wal.
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

6300

'-.,:20000Q;00
6 000.00
5000.00

Wydatki Inwestycyjne Jednostek budżetowych

190000,00

Infrastruktura sanltacyjna wsr- ••-. v: ••-'-. .;: v^-;
Dotacja celowa z budietu na finaniowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji l zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych

: 10 000.00

{Trą na port. i' łącz no* ij
Drogi publiczne wojewódzkie *

60013

15000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy
Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych l zakupów inwestycyjnych

10 000.00
12156:418^1
..'.'.400000,00
400 000,00

Drogi publiczne powiatowe -.-• •

8.000,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

8000.00

4210

4270

Zakup materiałów l wyposażenia
Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

6050

WydatW inwestycyjne Jednostek budżetowych

60014.

60016

Drogi publiczne gminne...-" >--:-• -•;.:. ^--' -••''-. -.i.'.' :•

;2 156 187,49
150 000.00
120 000,00

100000.00
1 786 167.49

OospodąrkajTibflikanJowai
Gospodarka gruntami i nieruchomościami-

70005

4510
70007

Opłaty na rzecz budżetu państwa
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

-.-- O.-Ł 100.00
100.00
;.790 000,00

4210
4260

Zakup materiałów l wyposażenia

100 000.00

Zakup energii

120000.00

4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

20 000.00
100000.00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe

4480

Podatek od nieruchomości

4520

Opłaty na rzecz budżetów Jednostek samorządu
ten/tonalnego

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób
prawnych l Innych Jednostek organizacyjnych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plany zagospodarowania przestrzennego'

71004
4300

Zakup usług pozostałych

Cmantaize-.j ;-

71035

4210

75011

Zakup materiałów ł wyposażenia
Jrzędy wojewódzkie
Wydatki osobowe nieialiczono do wynagrodzeń

270 000.00
5 000.00
64 000,00
1000,00

;--.'::.-," ,80000,00

BO 000.00
: •:• '-•:,: 1500.00
1 500.00
-94 500.00

2000.00

3020
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczna

53 300.00
4 600,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczna

11400.00
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4120

Składki na Fundusz Pracy oiaz Fundusz Solidarnościowy

4210
4220

Zakup materiałów 1 wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych

4300
4360

75022

4410

Opłaty z tytułu zakupu usług tale komunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilnej

- - -• _ _
3030
4410
4700

.<

75023

4040
4110
4120

4140
4210
4220
4260
4270
4280

Wydatki osobowe nlezallczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepeln os prawnych
Zakup materiałów 1 wyposażenia
Zakup środków żywnoid
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych

2 500,00
1 600.00
1 000.00
800.00
: .. -,'• .;• -;252000.00
248 000,00
2 000,00
2000.00
. '••.-- '----• i v 6 139 838,53
20 000,00
3 670 000,00
280 000.00
700 000.00
71 425.00
20 000.00
250 000,00
10 000,00
139 100.00
SO 000.00
5 000.00

4300
4360

Zakup usług pozostałych

4410
4430

Podróże służbowe krajowe
Rolne opłaty i składki

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów Jednostek
samorządu terytorialnego

5 000.00

4520

Opłaty na rzecz budżetów Jednostek samorządu
terytorialnego

10 000,00

4530

Podatek od towarów 1 usług (VAT).

20000,00

4570

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych
podatków 1 opłat

4580

4610
4700
- 750B5

Podróże służbowe krajowa
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywllnef

, - .. '. - : , -.• • Urzędy gmin (miast 1 miast na prawach powiatu) ••-.:>-•'*. A

3020
4010

•

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), -;.- .*-.'-- •>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1600.00
10000,00
£00,00

4710
- .- -.
3020

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4280
4300
4360
4410
4430
4440

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilnej

350 000.00
40 000,00
35 000,00
120 000.00
90000.00

50.00
50.00
10 000,00
20000,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
24 213.53
• •Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego >"•— '••;..łi!^i. -;•:-- /JŁ597. 800.00
Wydatki osobowe n ieza liczone do wynagrodzeń
4 300.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
378 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
28 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
67 600,00
9500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamosdowy
Wynagrodzenia bezosobowe
30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
30 000,00
Zakup środków zywnoid
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróla służbowe krajowa
Różne opiaty 1 składki
Odpisy na zakładowy fundusz śwIadczeA socjalnych

BeSTia
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4700

Szkolenia pracowników nlebędących członkami korpusu
służby cywilne)

4710

Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający

75095
2319

4090

Honoraria
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4170
4210
4220

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności

4300

Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe

4708

200.00
675.50

Pozostała działalność/.
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

4110
4120

4418
4430

6400.00

6 568.00
20 000.00
59 000.00
20 000,00
340 000.00
50 000.00
5 000,00
300000,00
356.00
11 023,00

Różne opłaty ł składki
Szkolenia pracowników nlebedącycn członkami korpusu
służby cywilnej

728.50

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli l'
ochrany prawa i.'/--'i iv',/.o":.':r.7^,V'i,."^ 3 .•'-•> """-""'

75101
4210
4300

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

75412

-,.2687,00
-

1 500.00
637,00
600.00

Ochotnicze straże pożarne
3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności

67 000,00

Zakup energii
Zakup usług remontowych

45 000.00
13000.00

Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

3000.00
48 000.00

4410
4430

Podróże służbowa krajowe
Różne opłaty l składki

2000.00
12000.00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

6060

Wydatki na zakupy Inwestycyjne jednostek budżetowych

4210
4220

4260
4270
4280
4300

65 000,00
S 000.00

3000.00
600 000.00

PbajugUdtuguTP "b Ij ćźnefloj
Obsługa papierów wartościowych, kredytów j pożyczek "*
oraz Innych zobowiązań Jednostek samorządu'",". iy1!?.'.';
terytoria! nsg o"żallcza ny cli "do" 1tytułu"' dłuZnag o - k redyty' l;. V .-•.'-j;-

75702

pożyczki-•:••<*..?:.,-4-?v>V:-y--;>-ii .^^ ;••'.•!• ^•"•^- f-'v-y

ano
75818
4610

2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170

>•>*-"-»' - ^.- '•

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów l pożyczek
Rezerwy ogólne l celowe •
Rezarwy
3 ś wla g(v»ychp wa nial
Szkoły podstawowe

80101

'Ł300 000.00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty

-r.: 600 ooo.oo

6JJO 000.00

-,. ;;9 661 611.00
281 024,00

Wydatki osobowe nlezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników

414 500.00
1 120 855,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
SkladW na ubezpieczenia społeczne

90 800.00
1356500.00
198200.00
10500.00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia bezosobowe
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4210

Zakup materiałów l wyposażenia

4240

Zakup środków dydaktycznych l książek

4260

Zakup energii

364960,00

4270
4280

Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

9 600,00
5420,00
112650.00
15270.00
7560,00
50 000.00

4300
4380
4410
4420
4430

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniem*
Różne opłaty 1 składki

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnycli

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

4700

Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu
służby cywilnej

4710
4790
4800

-.60103 -.

"

'

-.'

•".-,.-

3020
4110

60104

129 850,00
2 330,00

9 500.00
365 000,00
27 700.00
7100,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
48 000,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4 594 392.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
439 600.00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ---• '.--.-•' -,$. r-:..:-. --•.'.>;..* 87.500.00
4 200,00
9 600,00

4120

Wydatki osobowe niezaliczone da wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Funduaz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4210
4260
4280
4300
4380

Zakup materiałów 1 wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 630,00
3 100,00

4410
4440
4710

Podróże służbowe krajowe

4780

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

4600
-.-,-.,. 2540
3020
4010

4040
4110
4120
4170
4210

4220
4240
4260
4270
4260
4300
4330
4360
4410
4430
4440
4520

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajqcy

1 600.00

280,00
1 760,00
310.00
120.00
3 100.00
100.00
55 300.00

Dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli
5 000,00
Przedszkola^.".'-- •-.'>•--,-. .,.j • ...... '•<.«.! .,..~.^-: ^-,-, v. „>,-- -.2736317.00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Jednostki
162381.00
systemu oświaty
Wydatki osobowe nlezallczone do wynagrodzeń
89 400.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
345 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
36 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup środków dydaktycznych ł książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
nnych Jednostek samorządu terytorialnego
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty 1 iktadki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń* socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

4700

Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu
tluiby cywilnej

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

BeSTla
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267 500.00
44 200.00
1 500.00
29 600.00
131 600,00
1 370,00
26 850.00
1 500.00
790.00
11300.00
400 000.00
2 020,00
1 130.00
1 640.00
68 000.00
16 000,00
1 130.00
10000.00
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. 80107

4790
4800

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

805 806,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
SwtoUice szkolne ..,•«'•.:,•;;<• :z- • -r--:.'-'::.' -v.v' i-vc*
Wydatki osobowa nlezallczons- do wynagrodzeń

150 000.00

.
3020
4110

4280
4300
4360

Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

4410
4440

Podrożę służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Wyna g rodzenia osobowe na u czycie H
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
-' .•

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4440
4710

.'-*-'

"*-•

'- •

4800
-< ' ' '

" ' ' - ] _

~-:.8015q "''•"
1

r • '

*

ł

.

'- -

4110

af»8sisss* f&fiWW&fl
85149

J

100,00
4 000.00
4 695.00
43 322.00
3200.00
•~ • -,-

- ł"**-:^ .• !- <* .-L* ..' ^

-'.•::;i..:>!r--;:":^.CC

?-.'-' •;.:^r-;;;-,96 520,00
.'- -..•,' ••• '• Z .- '-r - ' J-';., i ' ' •,;-.13000.00
1 870,00
930.00
420.00
3 300,00
71 400,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

5 600.00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej -;'_~- — ----•''••'. /^-T-i --«<•:',-•
irganlzacjl nauki l.mętod pracy dla dzieci (.miodzie ty «-',.;] ^'r&^Wffiffi
izkołachpódslawowych.>-''.'-!'-;- ; -. if . /.--: {, -. i .- " . r'«< -": »^^^11
*.5
-~f* t-. Z- --.^ '^-^ -i,'^-'J

-

4120
4210
4410
4440
4790
4800
80195

234 000.00
3 100,00

Zakup materiałów ł wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych 1 keiąiek
Zakup usług pozostałych
Podróżą służbowe krajowe

l

- "

210,00
3 700,00
330.00
100.00
15500.00
600,00
264 590.00

30 600.00
Dowożenie uczniów do azkól f- < <•..••••.. r i ~. •.-•-,. ••„i.--..-.-V..vr ;-;:535 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
105000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
7 900.00
Składki na ubezpieczenia społeczne
26 000.00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
2 800.00
Wynagrodzenia bezosobowe
110000,00
Zakup materiałów 1 wyposażenia
45 000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej >••••;'
".
•'
• -• '
organizacji nauki J metod pracy dla dzieci w,,; v .•',.„• ,:.' '•.<
przedszkolach. 'oddziałach przedszkolnych w szkołach '•"»-. \
,"- : 80149 ~V
/
'J
' - - -",
::.x ' . .'-'*«-"
- •':?':./ "J, ---;" sodalawowych 1 Innych formach wychowania
.'-.-'-» ,•'• \ •
• ' i ~~'-- .snedizkolnago"'' i ;•'.': "-!.*jv ""'"•. :" L •'•.'•'T! ••'*;—' •/'"' "*~- '-•:
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4120
Zakup materiałów ł wyposażenia
4210
Podróże służbowe krajowe
4410
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4790
-, t, - - .

3 440.00

Dokształcanie f doskonalenie nauczycieli ' ' i : • . • . -•- — ' -^ i.-- —'.-,-.60217.00

4210
4240
4300
4410
-

1 640,00
520.00

Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz f wiadczen socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

- • f ;•-

• 80145:

53 400,00
8 200,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4710
4790
4SOO
i'-' -*

24 100,00

Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii

4260

".'

iv. >--.:.•:-.:::•;: 406 930,00

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia

4120
4210
4240

60113

89 100.00

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów ł wyposażenia
Podróże służbowe krajów*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
Pozostała działalność--: "•'•'>•'-• . -"••-• ->--•-•.-•• -. '-...i^-,-*
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

--. '.r;. . " =

6050

125 700.00
18400.00
8 960.00
7550.00
5 000,00
689 900.00
£8 800.00
•>• i ;.;.=? t,- ^'80 000.00
BO 000.00

)c h roń aTa rowl5^^^^^^^^^^^^^^"™^^^^^^"
^^^•**
'rogramy polityki zdrowotnej ' -••-- • ••".••-'' --.<-*•• •-• ^ -•>*•-. ^
:•:•;•>-.,,
.-.%48 700.00

^V^^C^3^^^BM<i^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^B^^^^^^E
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Dotacja celowa przekazana t budietu jednostki
samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji
46700.00
zadań w zakresie programów polityki zdrowotne)
Zwalczanie narkomanii .'.-:;'.--.. .... - --_ „.;',.,.-. i.--.;.,-.-.-;r^,-,-^!,. -,.;J5 000,00

2780

- 85153

1300

Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi -.^ .- "-. ~~ - "- - -:-;•'
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

85154
4110
4120

Wynagrodzenia bezosobowe

4210
4220
4300

Zakup materiałów 1 wyposażenia
Zakup środków żywności

4360
4610

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 000,00

Koszty postępowania sądowego 1 prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu
służby cywilne)

1 000,00

wUHnAlMMiW

4210
4300
4360
85213: ' .
' . ' .

_1" ~

. "- *
, ' • ' "L'

-

-" '

t ^ '.- ~

4130

. 85214 -.-\85215 ••-

'

- - ' ' * "

3110
-..-..-•.
3110

. 85216 •.-.85219 -

: •- ' , -

3110
..
3020
3110

4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki okresowe, calowe 1 pomoc w nsturza oraz składki \\
na'ubezpieczeniaemerytalna(rentowe_'r i -• '- :-". -i .'.^

'i:.- ' >..:"; ';-• • 556l6o!o"o

Świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe - • f--: -.-•-•.. ••••..:

, ".-.ii-..-,:. .1.100000,00

32 200.00
1

1

556 100,00

••-•'•- ..'.'••••=.

Świadczenia społeczne
100 000.00
. -v, •..„-••t... ,---..".. -, --. . >..-;:•• • .• • . . ^;, <" ,.-:-','.;.'.' ,.' '356 700.00.

-•
ZasHkl Stałe

Świadczenia społeczne
356 700.00
Ośrodki pomocy społeczne) >- .,.;..-.-• i-i.',..- : .-.,. ;-,.-..•-• .-v, ,,'r / ;-' i:v., 846 600,00
Wydatki osobowe nlezallczone do wynagrodzeń
3 000,00
Świadczenia społeczne
4 380.00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów 1 wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
'od róż a thizbowe krajowe

3020

4010
4040
4110
4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

85228

466 700.00

Zakup usług pozostałych
1 000.00
Opłaty z tytułu zakupu usług lale kom unlkacyjnycn
500.00
Składki n a. ubezpieczeni e zdrowotne opłacane za osoby r- „>
pobierająca niektóre świadczenia z pomocy społecznej •..*"•
r
'--•K
.O:'*'"'--'-32 200,00
waz za oaoby uczestniczące w zajęciach w centrum - . , '-"* ,: •''• '\ ' '- •--; ' ' '' --- -"- - '
•\ • ' '- V *,--' '' ~- -' .* .' integracjispolecznej?'-':'-"-:-' •'••"• "-.' • ."';-- -:*-.•-

Różne opla ty t składki
Jdpiiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników nlebeda,cycri członkami korpusu
służby cywilnej
Usługi opiekuńcze 1 specjalistyczne usługi opiekuńcze "
Vy datki osobowe nieza liczona do wynagrodzeń

4700

Bumm^wpow.

eomocTspotecznaiHilMiMMliJtoinaMMil
;
Domy pomocy społecznej .•. •~."-, i svY *'•-' • -;• .' •"•"-.'.'^ l-.'-.'-'.'.:;'. -.-466.700.00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , *^..ri-r..!^;., ^2000,00
Zakup malerlaidw ł wyposażenia
500.00

i

-f .-•

4 000.00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego

4330
.' :

50 000.00
25 000.00
2000.00
150 000,00

Zakup usług pozostałych

85202-

-, B5205 -

10000,00
1 000,00

4170

4700

BBRf852£#£ lig MMMMM

5000.00
„•...,.,.... i r.-;245 000,00

BeSTia
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597 300.00
44 000,00
112100.00
16 000.00
19000.00
1 000.00
600,00
10220,00
8 500,00
12 000.00
500.00
14 500.00
3 500,00
- v-.-'„-r:.-.".t/;304 600.00
1 300.00
132 000.00
9 000,00
24 300.00
3 400.00
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4170
4210
4280
4300
4410
4440
4700
M*B.*SM

60 000.00
6 000.00

Zakup usług zdrowotnych

400,00
59 700,00

Zakup ualug pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3000.00
5 500.00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

1 000,00

. .-•

85230 '

ys*tt*#£V*;
. 65415 .

s*«B«ssfee &*&$ffiMii
85501

Wynagrodzenia bezosobowa
Za Kup materiałów 1 wyposażenia

.

Pomoc w zakresie dożywiania •-;•..-.-•"•-:-'.•: ';•;• -".••.\ ,._»•: f, •'.-*-.-.;-• i"yi56-300,00
Świadczenia społeczne
156300.0X3
i
T w
™" " ii'"iiwrr nr Ed u kacyj nalepi • k awyc ho wawe uJHMpIpllUHlW•^•^•^•^HttrooóTóo
" ••-'.• • - , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym '- *_"„ •r-'f .:•:>.''.•••.,'• -^"40 000.00
Inna formy pomocy dla uczniów
3260
>
40 000,00

3110

&&&£&>* RodzjnVJiiJ|ttl||lBIH^^
~ . -"• . . j
3110

Świadczenia społeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowa wynagrodzenie roczna
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

6 500.00

Zakup materiałów 1 wyposażenia
Zakup usług pozostałych

500.00
2 000,00
1 600.00

4110
4120
4210
4300
4440

.--85502. •'.""'

• ••"> '••"- ••"••- . •
i •• ^ ^

. •" i\ " ' ' . v -

3110

świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110
4120
4210
4270
4280
4300

4410
4440
4700
- - *~'

<

.

3020
4010
4040

4110
4120
4210
4300

65513

FflRKfitiflBWH

3 698 300,00
152600.00
9 000,00
260 000.00
3 200.00
7 000,00
500.00
600.00
8 000,00

Zakup uehjg pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

500,00
5 000.00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wspieranie rodziny ... :•>.- --'-..:•.•. c ,••.-...-,• -. '*.:••.'
Wydatki osobowe nlezallczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczna
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów ł wyposażenia
Zakup usług pozostałych

1 000.00
--r;.'.::Vj>-.-.-.j'68200,00
700.00

Ł

45 000.00
4 500.00
6 600.00
1 300.00
1 000.00
1500.00
3 000,00
1 600,00

Podróżą słuzoowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
4700
1 000,00
ałuzby cywilne]
1
i
•'-- •• •••- • -••• • Rodziny zastępcze •-!-',.•:• •••_. .• ,,, ;,--v -- . --•• :..-v'--; --^i-t-V . .250000.00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
250000.00
4330
nnych jednostek samorządu terytorialnego
.' ' -i "• ~ .

4130

WEWoOTI

660.00
123,00

Składki na ubezpieczenia społeczna
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów 1 wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych

4410
4440

85508

3931617.00
S 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z .funduszu .--•• alimentacyjnegoórazskladkina.ubozpieczenia ' ," .*'.,<• ',^~ -*,.\r'-, 7. :?4,144 900.00
v
emerytalne 1 rentowe ł ubezpieczenia społecznego ' .ii: .-

4010
4040

. B5504

•MMIfclt^^BOOiOO

Świadczenie wychowawcze - " . ' . -• - '.:• > • • • • ."•?>' „• .;.-..: ,-.:",3 848 200,00

£
^|JU|^H^^^^^U|
>^^^^^^nBwm

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby _••.
(obierająca niektóre iwiadczenla rodzinne oraz za osoby,
•,;•? ,';•'-; -','c.'"">3s" 500.00
toblerające zasiłki dla opiekunów' •; '-,,••-- ->' •- '- >.- •'• '• •''.:•--. *•."..•--•:.-' ,-• w,. ..-~*^..' •_•
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
^•pnrliiriiJ.bnmiinilna

BeSTia

U: 1BE54DCB-5AD6-4EA6-94BA-DEA98D8C1A9D. Podpisany

t-nfhrnnt,-trnHi\\niu]it}fffffj/j^

36 500.00

HUHAfe|3iB!!p3_9:4Bj
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• 90001

Gospodarka ściekowa l ochrona wód • --,'. '::,- - ;.••-•.
Zakup materiałów l wyposażenia

4210

Zakup usług pozostałych

4300
4S30

15000,0t
10000,00
2319494,88
Gospodarka odpadami komunalnymi' •.--,: '• ".-'., ••'•..••-,'.. -,•::,: f:-. :-'-.. •'3601.500,00
Zakup usług pozostałych
3 601 500.00
Podatek od towarów i usług (VAT).
Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych

6050
90002
4300

Oczyszczanie miast l wsi .

; 90003

4210
..

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4210
4300

6230
•

"

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych

4260
4270
4300

'•'.',•'. ''
. -. .

4210
4270
- 90026

4300
•-..:-. - -

<

4300
-- • 90095 •

'

x

'

\

4300

WUI#M &&&#$$#

2480

92116
2480
. i. .J -.;'

2720
92195

4210
4270
4300
6050

100 000.00

r

'--'5000000

50 000,00
.;:- -;„-.,. W,%,-., 927- 844.60
15 000,00
230 000.00
360 000.00
5000,00
269 844,60
48 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wpływy 1 wydatki związania z gromadzeniem środków z •-•; ~>
r.r--",-^'^ ;.: '"50 000,00
opłatlkarzakorzystanlezesrodowlska * ;. ,:',' --.':.,
Zakup materiałów 1 wyposażenia
15 000.00
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

5 000,00

30 000.00
Pozostała działania związane z gospodarką odpadami • "•---•• *-.-.,,i;i, .-.,,, -49 200.00
Zakup usług pozostałych
49 200.00
Pozostała działalność ".•',.'," ..T,.-;.; •„;,•_ .:- ,-...".;-•';•. ^ i ;;^:^.:/.j; -50000.00

Zakup ushig pozostałych

60 000,00

KSlIi^aT^h^ońji^tl^fictwi^ro^ówegoItlfipMli^l
Domyloirodklkultury.-swleiltóalkluby-- ' < - '
•:-".-.'* -.•-.-,-«,;.'• '.-^700 000,00
Dotacja podmiotowa i budżetu dla samorządowej
700 000.00
nstytucji kultury
Biblioteki .'. . .: --.:: ;.::-:•..•-:.- ,.•,-,- ,-., -...••-••^ ...•.^-..^-.,-.,.360000,00
kolacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
nstytucji kultury
-.-., Ochrona zabytków ł opieka nad zabytkami -r. -;..i-. ;-...- ''.(-' j
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remonlowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane Jednostkom
nlezaUczanym do sektora finansów publicznych
Pozostała działalność . . ' . . . . . : ' . - . - -. . „ ...-•.,-"•--.
Zakup materiałów i wyposażania
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych

<imns&m &?&M6£>t ,*j4fiMŁJM (uttu^myan^ilill^iliHHItHiUUiMHHi
fl7ftm ,

10000,00

, ••-. '--,-100000,00

HHHHl^^o!pop!gg;

92109

.., 82120 '" -

SO 000.00

Zakup usług pozostałych
Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych

6057
6059
'-

50 000,00
•r . •-- ••>.•-: ••,: 90 000.00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowania kosztów realizacji inwestycji l zakupów
Inwestycyjnych Jednostek nią zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Schroniska dla zwierząt /T i • - ^ *-'/-, v •' " •- - ' > - > . - - . . " ' \ --" ,,:• •. , '" -.,

Oświetlenie ulic, placów l dróg <.\~ •-" •'.-..-., .:.--•.•""_«*

. . 90015 •

' 80019

••*>••- ..j----

Zakup usług pozostałych

4300

..-•• '...,--,-. J100.000.00
50 000.00

Zakup materiałów l wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - .-. • ••••-.: •

- 90005

90013

.-- .- • • •<, i.. ..-> -.-,.••.-

Zakup materiałów l wyposażenia
Zakup usług pozostałych

4300
90004

;: ;.' : .i:.i.2349'494,88
S 000.00

'

4210
4270
4300
6050

360 000.00
1

s,-,.: v^v.v;30, 000,00
30 000.00
. , . ? 7-,. • ,-. -250000.00
80 000,00
£0000,00
BO 000,00
40 000,00

mmm*m.™*mw.

3btektv sportowe .^*-'— ^ ;• «^' »'•-- --"L. — -'.--H r~ *• -r* - !• / ^ * v-; -/T ^ JL; *>• Ą "-t.i. ^ fim ifi? on
Zakup materiałów ł wyposażenia
5 000.00
Zakup usług remontowych
10000,00
Zakup usług pozostałych
5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
340 000.00

BeSTia

Id: l BES4DCB-5AD6-4EA6-94BA-DEA9BD8C1A9B. Podpisany
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, 92605 .-

6053
6059
- .-.•

2360

Wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

143 167.00

100 000.00
Zadania w zakresie kultury fizycznej : ' ,-•.'. •„•;• -l- -^ r. j... w v :.;„'%, >.7261. 000.00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do
60 000.00
realizacji organizacjom prowadzącym działalność poiytku
pubDcznego

3040

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych dorea1izaql:
stowarzyszeniom
Nagrody o charakter* • szczególnym niezallczone do
wynagrodzeń

4210
4260

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii

30 000.00
10 000.00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000.00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

20 000.00

2320

Razem:

140 000.00
1 000.00

49101500,00

1STRZ

BeSTia

Id: 1BF.54DCB-SAD6-4EA5-94BA-DEA98D8CIA9B. Podpisany
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PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2022
Żal. Nr 3 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok.
'f Paragraf.,*
952

<

'i^/^a":'••n7?r:•^;\;0.^^^^ ^c^:iTreić^;;.s•;•^•-: r^'^^-::~.'^-.t'<'i-^'-^. t
v

Przychody i zaciągniętych potyczek i kredytów na rynku krajowym

fl

^yA-p°."?n$y !*? .' * i"-- fF
r

2 150000.00

Razem: 2150000.0000

PLAN ROZCHODÓW W ROKU 2022
Zat. Nr 4 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok.

i£ Paragraf, r

•; :*^Y.*ż~.*'*---X;.r.!-<'^^^

982

Wykup innych papierń w wartościowych

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

',y-^ > Posianie"1 j'1;,*•'.'.?
1 500 000,00
650000,00
Razem: 2150000.0000

PLAN PRZYCHODÓW l KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW l KANALIZACJI
Zał. Nr 5 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok.

Jednostka: Zakład Wodociągów l Kanalizacji
2 177 900,00

Przychody

V9oo--.;
"-.. -

,'-h"^j.-'J:

H

-

•*";'*

-

*

r ' -'

90001

Gospodarka komunalna 1 ochrana Środowiska" -'-,-.^7^; :l "-•"".•' •• *-?3$i ^2]8£3£PP.OO
'

-

-

-

.-

-

-

.-

. ,. ^

.

--

.^,„ri,r - .'!-«

1J

.»

. .- - ,-^< - . , . . . ..^-' -f^A*

Gospodarka Ściekowa 1 ochrona wód"'-.: '-.-~ -'."-,;"-'•'-.•, 'V- '.--.•••".
Koszty

>{;9oo;:;

•'.i1: '"i',- 't

"•' -.-"-";•"•'

--- 80001 /

"-—>;:.•*;

i'* ij

*.

.-,

"-' "'-" '"i' 2;877 900.00
2 877 900,00

Gospodarka komunalna .i_'ó^/óna iVSdowisk1a;^'1^-<';^r^:H4^^^'t^8B Wfe"87Ł90ÓTÓb
BJO&fc t-^ j**-,4 A* Goapoda(kaśclekowalochronawód';":,'_>:_t;/;;;;'.' "i.^-1 ..,'*'-^ ,

lit 1BES4DCB-5ADWEA&-94BA-DEA98D8C1A9B. Podpisany
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Zał. Nr 6 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok.

PLAN
Dział

Rozdz.

§§
010

600

01043
§6050
01044
§6230
60013
§6300

FINANSOWY

INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK

Zadanie inwestycyjne

Nakłady

planowane
na 2022 r.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich
Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z

190.000.00

190.000.00

10.000,00

10.000,00

400.000,00

400.000.00

rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 - odcinek BrzozaBarcin"

700

754

801

900

•

60016
§5050

"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr
22,19/19, 19/20. 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń"

985.460,51

49.273.02

§6050

Modernizacja drogi w Ojrzanowie

800.726,98

800.726,98

70007
§6050

Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13

120.000,00

120.000.00

Zakup Średniego samochodu gaśniczego dla OSP
Łabiszyn

600.000,00

600.000,00

80104
§6050

Zakup placu zabaw j modernizacja ogrodzenia -

150.000,00

150.000.00

80195
§6050

Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w
Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej

80.000,00

80.0CO.CO

2.319.494,83

115.974,74

100.000,00

100.000,00

317.844,60

48.000,00

40.000,00

40.000,00

75412
§6060

90001
§6050
90005
§6230

Przedszkole w Łabiszynie

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej l wodociągowej w m.
Łabiszyn-etap IV"
Dotacja na wymianę źródeł ciepła

90015
§6057 i 'Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"
6059

921

Środki
własne
Gminy

92195
§6050

Wykonanie l montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku

l J: l BC54DCB-SAD6-4EA6-94BA-DEA98D8C1A9B. Podpisany
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926

92601
§6050
§6058
§6059

Budowa zadaszonej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie
Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie

340.000,00

140.000,00

243.167,00

100.000,00

Razem wydatki inwestycyjne - 6.696.693,97 zł
z czego:
- środki własne
- 2.943.974,74 zł
- środki europejskie - 269.844,00 zł (RPO)
- środki europejskie -143.167,00 zł (PROW)
- Polski Ład - 3.139.707,63 zł
- Urząd Marszałkowski - 200.000,00 zł

Id: 1BC54DCB-5ADWEA6-94BA-DCA98D8C1A9B. Podpisany
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Zaf. Nr 7 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
Podmiotowe:
Klasyfikacja budżetowa

Nazwa podmiotu

• Kwota --••-'- -

9210952480

Łablszyński Dom Kultury

700.000.00

9211652480

Biblioteka Publiczna

360.000,00

Celowe:

-'^- " Kwota - •

Nazwa podmiotu

Klasyfikacja budżetowa
7509552319

Urząd Miasta Bydgoszcz

85149 §2780

Powiat Znlń sk!

6001 3 §6300

Województwo Kujawsko-Pomorskie -

6.568,00
46.700.00

dofinans, przebudowy droai woiewódzkiei nr 254

400.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
Podmiotowe:
Klasyfikacja budżetowa

Nazwa podmiotu •

' -Kwota- •-••"•'

80101 §2540

Stowarzyszenie
.Mata Szkoła"
Nowym Dąbiu - subwencja

w

281.024,00

801 04 §2540

Stowarzyszenie
.Mała Szkoła" w
Nowym Dąbiu - dotacja przedszkole

182.381,00

92605 52360

Organizacje Pożytku Publicznego

60.000.00

92605 §2820

Stowarzyszenia Kultury Fizyczne!

140.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa podmiotu

. • Kwota • •- - ••

90005 §6230

Dofinansowanie wymiany pieców

01044 §6230

Dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków

10.000.00

921 20 §2720

Dotacje na
obiektów

30.000.00

remont

zabytkowych

100000,00

Razem dotacje - 2.316.673,00
ISTRZ
\\As< l

Id: mrj4DCB-5AD(MEA6-9411A-DtiA9HD«CIA9IJ. Podpisany
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Zał. Nr 8 do projektu budżetu Gminy Łablszyn na 2022 rok

PLAN DOCHODÓW l WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
l WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI l ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK

DOCHODY

'-

Dział Rozdział Paragraf

- .

756

75618

0480

. ".'•;:; W: -. V- •^^'-^iu^-tf;
"•;

Treść ' " " V'0 • • -

Plan dochodów

Planowane wpływy z opfatza
zezwolenia na sprzedaż alkoholu

250.000,00

Razem dochody: 250.000,00

WYDATKI

-

. - Treść
•»

Dział Rozdział Paragraf

851

85154

85153

,-

.-' - ':^:^.^;/"(

• - ,.,...-• Plan wydatków =

r r ' - - , , '

-~

• '

-r

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy

1.000.00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

50.000.00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25.000,00

4220

Zakup środków żywności

2.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

150.000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

4610

851

--.:•-.

Koszty postępowania sądowego

2.000.00
1.000,00

4700

Szkolenia

4.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5.000,00

Razem wydatki: 250.000,00

Id: 1BE54DCB-JAD6-4EA6-94BA-DEA98D8C1A9B. Podpisany
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Żal. Nr 9 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok

DOCHODY l WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU

Dochody

-

-•• •' ' .••;,

• ; - ; ^;>vT''^v/'i ;- •:'-:^V:^ '/.? '.-?.'• "sl

Dział Rozdział Paragraf
900

90002

0490

r:

;

7

Plan dochodów

Treść
Wpływy z lokalnych opłat

3.601.500.00

Razem dochody: 3.601.500,0

Wydatki
Dział Rozdział Paragraf
900

90002

4300

^^-^^^^
Plan wydatkowi
•--•/.: -'^r^^y.;t':\^'.. ^

^

Zakup usług pozostałych

'.;

• "

,

T -* n ^. . -- . --

-

3.601.500,00

Razem wydatki: 3.601.500,00

B U R MISTRZ
L U]
rozwalił

(P

Id: 1BES4DCB-SAD6-4EA6-94BA-DEA98D8CIA9B. Podpisany
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Zał. Nr 10 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 ROK

Dział

Rozdział Paragraf

Treść / , : ;

PlarY dochodów

750

75011

0690

Wpływy z różnych opłat

855

85502

2360

Wpływy z tytułu zwrotów
wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego

25.000,00

852

85228

2360

Wpływy z tytułu usług
opiekuńczych

20.000,00

200,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2022 r. - 45.000,00 zł
Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostki samorządu
terytorialnego według stanu środków na:
-10 dzień miesiąca - do 15 dnia danego miesiąca
- 20 dzień miesiąca - do 25 dnia danego miesiąca

Id: 1BES4UCB-5AD6.4EA6-94BA-DEA98D8CIA9B. Podpisany
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Żal Nr 11 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok

DOCHODY l WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2022 ROKU
- - , ...--. - ' ' - •- • —

Dochody

V V---/.- '-.'-.-•:.-:'•>

Dział Rozdział Paragraf
900

• * - -,

90019

0690

:

• ••" treść >':' -:::.>;.:£«;> r plan dochodów
Wpływy z różnych opłat

50.000,00

.- . >••• . „ ;..vv >v^" t ^"''-**'-'->*X--''V. i

.v ••—.;_•.' --

Razem dochody: 50.000,00

Wydatki'

./

••

:• •

Dział Rozdział Paragraf

900

90019

' • / :--''Treść- ::--^'1;; : ; : "

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

Plan wydatków •
15.000,00
5.000,00
30.000,00

Razem wydatki: 50.000,00

Id: lBE54DCB.5AD6-4rA6-94IU-DEA98DSCiA9B. Podpisany
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PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE
Zat. Nr 12 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 r.
Dzlaf

Rozdział

paragraf

Wartość

Treść
Ad ni in istracja^pu b j je tną]
Urzędy wojewódzkie

75011

2010

,'94500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadart zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

94 500,00

SJ rięd y n a ezej nyc ti^^V6jJwJagŹKpart s twgwejj
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej^ kontroli j
ochrony prawa . .-"*-.'•'•'. ,-;:•'„. - i .... '..',.-'•'. .-„L,

7S101

2010

85219
2010
85228

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizacje zadarł bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Po móc"' p olecŹnal
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacja celowa otrzymana z budżetu partstwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadart zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Usługi opiekuńcze l specjalistyczne usługi opiekuńcze-.
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bielących z zakresu admlnlstraąl
rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powialowo-gminnym) ustawami

•"' '2687,00

2 687,00

4 400,00
-,--. 107 700,00

107700,00

Rodzina]
85501

Świadczenia wychowawcze ". ''." v

2060

85502

2010

85513

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania
bteiące 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 .. -> _s --;-,
ellrrienlacyjnego oraz składki na ubezpieczenia;.. ',.•/;''; "••.
emerytalne i rentowe r ubezpieczenia społecznego "-•:';';-.,
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizacje zadań bielących z zakresu administracji
rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom
jmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opJacano za osoby3.
pobierające niektóre iwia'dczenia rodzinne oraz za osoby-''
wcierające zasiłki dla" opiekunów ' •••; '- • * •- • '•- '"'r-';
dotacja celowa otrrymana z budielu panslwa na
realizację zadart bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadart zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym} ustawami
Razem:

praż
y^Łp]
Id: 1BF.54DCB-SAD6-4EA6-94BA-DEA9SDSC1A9D. Podpisany

3 948 200,00

-.4109900,00
^-Uj*-,*.?- • -^

4109900.00

-.•,-•36800,00

33 500.00
8 303 887,00
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Plan wydatków na zadnia zlecone
Za). Nr 13 do projektu budżetu Gminy Łablszyn na 2022 r.
Dział

Rozdział

Treić

Paragraf

WartC-SC

Urzędy wojewódzkie?;-

75011 -

4110
4120
4210
4220
4300
4360
4410

Wydatki osobowe nlezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowa pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz SolkJamotciowy
Zakup materiałów i wyposażania
Zakup Środków żywności
Zakup usług pozostałych
Optety Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróżą służbowe krajowe

4700

Szkolenia pracowników niabodących członkami korpusu
służby cywilnej

4210
4300
4360

Urzędy naczelnych organów władzy partstwowej. kontroli
ochronyprawa ' ;% -•-•r-; '•>-'• •*-"* * '•- •'••• "•' •-"•••-i
Zakup materiałów 1 wyposażenia
Zakup uilug pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3020

4010
4040

2000,00
53 300,00
4800,00
11400,00
1 600,00
10 000.00
500,00

2500.00

1 600,00
1 000,00
800,00

Koń troi
'i 75101

;2687,00
1 500,00
687,00
600.00

ll 2? oo;oo

8523*33

4170
4210
4300

Ośrodki pomocy społecznej Świadczeń ia spoTe czne
Zakup usług pozostałych
Usługi opiekuńcze 1 specjalistyczna usługi opiekuńczo
Wynagrodzenia bezosobowa
Zakup materiałów 1 wyposażania
Zakup usług pozostałych

3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440

Świadczenie wychowawcze '
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia oaobowa pracowników
Dodatkowo wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
SktadKl na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

85219
3110
4300

85228

85501

Swladczeniarodzinne,.twiadcieni9Zfunduszu . _ '•_"/
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,"\. ' '
emerytalne 1 rentowa z ubezpieczenia społecznego ; ' f '

85502
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4410

4440
4700

Świadczenia społeczna
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraj F unduaz Solidarnościowy
Zakup materiałowi wyposażenia
Zakup usKjg remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podrożę służbowe krajowa
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników nlebedących członkami korpusu
służby cywilnej
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4380.00
20,00
107700.00
50 000,00

2000.00
55 700,00

.3946200,00
3 931 617.00
5000,00
6 500,00
860,00
123,00
$00,00
2000,00
1600,00

>'. 7.4 109 90,00
3696300,00
122 800,00
9000,00

260000,00
3200,00
5000,00
500,00
600.00
6000,00
500.00
S 000,00
1 000.00
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóra łwladczenia rodzinne oraz za osoby .' >• V; "**--5V36 600,00
pobierające zasiłki dla Opiekunów!; r. V '-, '\, -'-.".v • \ ' * / .-t -' \ '-'- '- 'r

.' 85513

ł

4130

Składki na ubezpieczania zdrowotn*
Razem:
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Ł

36 500,00
8 303 887,00
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BUDŻET
GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK
Budżet Gminy Łabiszyn na 2022 rok zamyka się następującymi kwotami;
- po stronie dochodów kwotą
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
- po stronie wydatków kwotą
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

-

49.101.500.00 zł
44.633.780,77 zł
4.467.719,23 zł

-

49.101.500.00 zł
42.404.806,03 zł
6.696.693,97 zł

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą planowanych kwot subwencji, informacji
z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych
dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku
bieżącego. W roku 2022 zaplanowano zaciągnięcie
kredytu długoterminowego
w kwocie 2.150.000,00 zł na spłatę rat kredytów i wykupu obligacji, których termin
przypada w roku 2022.
Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się
następująco:
Dział 010 ~ Rolnictwo i łowiectwo
Kwota 5.637.00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
Dział 600 - Transport l łączność
W dziale tym planowane są dochody majątkowe wynikające ze złożonych wniosków
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. .Przebudowa
drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20,19/33,19/37,19/42 i 24 w
m. Lubostroń" na kwotę 936.187.49 zł
Dział700-Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym planowane są następujące dochody w wysokości 1.213.500.00 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
- wpływy z wieczystego użytkowania
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień
- wpływy z dzierżawy i najmu
- wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo
własności
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
- wpływy z czynszów mieszkaniowych
- wpływy z odsetek

1.000,00
30.000,00
500,00
200.000,00
15.000,00
700.000.00
257.000,00
10.000,00

DziaŁTI O^-JJzialalngśćLjusługowa
Planowana dotacja na utrzymanie cmentarzy wynosi 1.50ŁOO zł
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Dział 750 - Administracja publiczna
W dziale tym planowane są wpływy w kwocie 95.584.50 zł. jest to dotacja z budżetu
wojewody z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie - 94,500,00 zł i dotacja
z Urzędu Miasta Bydgoszcz na wydatki związane z obsługą ZIT-1.084,50 zł.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli t ochrony
prawa oraz sadownictwa
W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie:
2.6 8 7.00 zł z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
Dział 756 - Dochody od osób prawnvchŁ_od osób fizycznych Lód innych
lednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z Ich
poborem
W dziale tym planowane są następujące dochody:
> wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy 10.000,00 zł,
> wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków
transportowych, pcc. od osój) prawnych 1.754.700,00 zł w kwocie tej planowane
są wpływy z:
-

podatku od nieruchomości
podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od środków transportowych
podatku od czynności cywilno-prawnych
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień
- z odsetek

1.454.000,00
90.000,00
160.000,00
25.000,00
10,000,00
700,00
15.000,00

> wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych gd^gsćb
fizyczjiych - 4.032.500,27 zł w kwocie tej planowane są następujące wpływy z:
- podatku od nieruchomości
- podatku rolnego
- podatku leśnego
- podatku od środków transport.
- podatku od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty produktowej
- wpływy z innych lokalnych opłat
- podatku od czynności cywilno-prawnych
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej I
kosztów upomnień
- z odsetek

2.200.000,00
500.000,00
6.000,00
450.000,00
50.000,00
1.000.00
50.000,00
750.000,00
500,27
25.000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 zł, wpływy za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej
150.000,00 zł oraz wpływy z Innych lokalnych opłat 150.000,00 zł. Planowane są także
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym w kwocie 20.000,00 zł.
Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota: 6.877.173,00 zł oraz planowane
wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy
Skarbowe w kwocie 56.526,00 zł.
Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: 13.341.899.27 zł
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Dział 758 - Różne rozliczenia
W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów:
- subwencja oświatowa
- subwencja równoważąca
- subwencja wyrównawcza
Łączna kwota planowanych subwencji to: 17.492.473.00 zł

10.219.153,00
90.900,00
7.182.420,00

Dział 801 - Oświata l wychowanie
W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności w Zespole Szkół
w Łabiszynie i Zespole Szkół w Lubostroniu za żywienie dzieci w przedszkolach
w kwocie 105.000.00 zł.
Dział852-Pomoc społeczna
W dziale tym planowane są dotacje celowe na realizację następujących zadań:
-

dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego
dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
dotacja na zasiłki stałe
dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej
dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych
dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu"

32.200,00
456.100,00
356.700,00
165.400,00
127.700,00
106.300,00

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu
w kwocie 20.000,00 zł oraz wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej
-15.000,00 zł.
Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: 1.259.400.00 zł
Dział 855 _- Rodzina
W dziale tym planowane są dotacje celowe na realizację następujących zadań:
- dotacja na świadczenia wychowawcze
- dotacja na świadczenia rodzinne
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne

3.943.200.00
4.109.900,00
36.500,00

Planowane są również dochody z tytułu wpłat z funduszu alimentacyjnego w kwocie
25.000,00 Zł
Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: 8.119.600.00 zł
Dział 900 -^Gospodarka komunalna l ochrona środowiska
W Dziale tym planowane są dochody w kwocie 6.184.864,74 zł. Są to:
- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.601.500,00 zł,
- odsetki od w/w opłat w kwocie10.000.00 zł.
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia
pn. .Demontaż, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn" w kwocie
50.000,00 zł.
Dochody majątkowe:

-

dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014 - 2020 EFRR na realizację zadania pn. .Modernizacja
oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn" w kwocie 269.844,60 zł,
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- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynikające ze złożonych
wniosków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m.
Łabiszyn-etap IV* w kwocie 2.203.520,14 zł.
Dział 926 - Kultura fizyczna
Wdziale tym planowane są dochody w kwocie 343.167,00 zł. Są to:
- dofinansowanie z programu PROW zadania pn. „Przebudowa kortu tenisowego
w Łabiszynie" wynikające ze złożonego wniosku do Lokalnej Grupy Działania
Pałuki-Wspólna Sprawa w kwocie 143.167,00 zł,
- dofinansowanie z Kujswsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
200.000,00 zt na zadanie pn. „Budowa trybuny zadaszonej na terenie Stadionu
Miejskiego w Łabiszynie przy ulicy Żnińskiej".

Ogółem planowany budżet Gminy tabiszyn na rok 2022 po stronie
dochodów wynosi 49.101.500.00 zt

Dochody bieżące 44.633.780,77 zł, w tym dochody unijne 1.084,50 zł
Dochody majątkowe 4.467.719,23 zł, w tym dochody unijne 413.011,60 zł
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Planowane kwoty wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Planowa kwota wydatków w tym Dziale to 225.000,00 zł - jest to:
- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych -15.000,00
- Usługi i zakup materiałów i podatek -10.000,00 zł.
Wydatek inwestycyjny:
- rozbudowa sieci wodociągowe] na terenach wiejskich -190.000,00 zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków -10.000,00 zt.
Dział 600 - Transport i łączność
Planowana kwota wydatków to 2.564.187,49 zł, przeznaczona zostanie na:
- zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i innych -150.000,00 zł,
- bieżące naprawy dróg transportu rolniczego - 120.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych -100.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 8.000,00 zł.
Wydatek inwestycyjny:
- 400.000,00 zł dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Porozumienie Nr
l D-l 11.041.79.2021 na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Przebudowa wraz z
rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin",
- 1.786.187,49 zł (przebudowa drogi gminne] wewnętrznej na działkach nr 22,
19/19, 19/20. 19/33, 19/37, 19/42 i 24 w m. Lubostroń" wartość inwestycji na
kwotę 985.460,51 zł i modernizacja drogi w Ojrzanowie na kwotę 800.726.98 zł).
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 790.100.00 zł.
Na wydatki składają się m.in.:
- 100.000,00 zł na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów
niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami
gminnymi, oraz paliwa do ciągników i Forda,
- 120.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 20.000,00 zł na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,
T 100.000,00 zt przeznaczona jest na wydatki związane z m. in. usługami
kominiarskimi, wywozem nieczystości, konserwacjami kotłowni I usługami
remontowymi.
- 270.000,00 zł na wydatki związane z kosztami zarządu l funduszem remontowym
wspólnot mieszkaniowych,
- 60.000.00 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości
i odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym za brak realizacji
wyroków sądowych dotyczących podziału lokalu socjalnego.
Wydatek inwestycyjny:
- 120.000,00 zł modernizacja budynku komunalnego ul. Nowy Rynek 13.
Dział 710 - Działalność usługowa
W dziale tym zaplanowano 81.500,00 zł na:
- koszty zmian w planach zagospodar. przestrzennego gminy - 80.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy -1.500,00 zł.
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Dział 750 - Administracja publiczna
W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu
wojewody w kwocie: 94.500,00 zł Rozdział 75011.
Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych i szkolenia to kwota 252.000,00
zł Rozdział 75022.
Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego Rozdział 75023 to kwota 6.139.838,53 zł.
W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz
pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, nagrody jubileuszowe i odprawy) - razem 4.945.638,53 zł. W kwocie zawarta
jest planowana regulacja wynagrodzeń
pracowników w wysokości 10% od
planowanego funduszu płac na 2021 rok.
W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, zakupy
artykułów biurowych i środków czystości, opłat telefonicznych i intemetowych, ryczałty
samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata
czasopism fachowych, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup sprzętu biurowego oraz energii
elektrycznej i gazu, itp.
Na pozostałą działalność Rozdział 75095 przeznaczono kwotę 811.675,50 zł. Kwota
wydatkowana będzie na: koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 7.652,50
zł, na roboty publiczne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną - 300.000,00 zł,
zakup materiałów 50.000,00 zł, zakup środków żywności 5.000,00 zł, opłaty i składki
11.023,00 zł, honoraria (wynagrodzenie autorskie) 20.000,00 zł oraz umowy zlecenia
418.000,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla sołtysów, umowy zlecenia z działu
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, ochotnicze straże pożarne i zadania
w zakresie kultury fizycznej).
Miejski Zespół Oświaty - Rozdział 75085 - zaplanowano kwotę 597.800,00 zł, która
jest finansowana w całości z subwencji oświatowej. W wydatkach zaplanowano
485.900,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 30.000,00 zł na umowy zlecenia oraz
81.900,00 zł na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu.
Łączna kwota planowanych wydatków w
7.895.814.03 zł.

dziale Administracja Publiczna to kwota

Dział 751 - Urzgdy^aczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sadownictwa
W dziale tym planowana jest kwota 2.687,00 zł za środków budżetu wojewody
z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.
Dział 754j- Bezpieczeństwo publiczne l ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowano wydatki w kwocie: 865.000,00 zł.
Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie - w kwocie 155.000.00 zł, OSP w
Lubostroniu - 75.000,00 zł i Zarząd Miejsko - Gminny OSP - 20.000,00 z(. Z wydatków
rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu paliwa do wozów bojowych, ryczałty,
zakupy wyposażenia ! sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń.
Wydatek inwestycyjny:
- zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Łabiszyn w kwocie
600.000,00 zł.
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Dział 757 - Obsługą długtLpubliczneao ...
W dziale tym kwota 300.000,00 zł przeznaczona jest na odsetki od kredytów
zaciągniętych w BS w Bydgoszczy, BS „Pałuki" w Żninie i Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz odsetki od wyemitowanych obligacji.
Dzjał_7S8 - Różne rozliczenia
W dziale planowana jest rezerwa w kwocie 600.000,00 zł, z tego rezerwa na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 120.000,00 zł. Rezerwa
ogólna to kwota 480.000,00 zł.
Dział 801 - Oświata t wychowanie
W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa
przedszkolnego i podstawowego na terenie gminy Łabiszyn. Ogólna kwota wydatków to
14.579.305,00 zł
Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

Subwencja .

n " '""i "
,; Budżet gminy- . ' ! .' '.'".' RazBm
• ,.;'-.'.-

Szkoły podstawowe, w tym:
Łabiszyn
Lubostrort

7 862 352.00
5 439 142,00
2393210,00

1 518 235.00
1 013 000,00
505 235.00

9 380 587,00
6 482 142,00
2 898 445.00

Przedszkola, w tym:
Łabiszyn
Lubostron

' •

2 003 936.00
1 592 976,00
410 960,00

2 003 936,00
1 592 976,00
410 960,00

Oddział
przedszkolny
Lubostroniu

w

Świetlice szkolne, w tym:
Łabiszyn
Lubostrort

406 930,00
288 370.00
118560,00

Realizacja zadań specjalnych w
przedszkolach, w tym:
Łabiszyn
Lubostrort

96 520,00
51 830,00
44 690,00

Realizacja zadart specjalnych w
szkołach podstawowych, w tym:
Łabiszyn
Lubosłroń

914310,00
543 360,00
370950.00

Dowożenie uczniów do szkół

-

Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli, w tym:
Łabiszyn
Lubostroń

60217,00
41 322,00
18895.00

Stowarzyszenie .Mała Szkoła w
Nowym
Dąbiu" dotacja
przedszkolna

•
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87 500.00

87 500,00
406 930,00

-

-

««

535 900,00

-

182381,00

288 370,00
118560,00
96 520,00
51 830,00
44 690.00
914310,00
543 360,00
370 950.00
535 900,00
60 217,00
41 322,00
18 895.00
182 381,00
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Stowarzyszenie .Mała Szkoła w
Nowym Dąbiu* - subwencja
oświatowa
W/datki za pobyt dzieci w
przedszkolach na terenie gmin
ościennych

-

281 024.00

-

400 000,00

400 000,00

230 000,00

230 000,00

4 957 952,00

14 579 305,00

Wydatki inwestycyjne
tabiszyn
Razem:

9 621 353,00

281 024,00

Wydatek inwestycyjny;
- 150.000,00 zł zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu
Miejskim w Łabiszynie,
- 80.000,00 zł modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej
w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej.
W wydatkach Działu główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla
nauczycieli i pracowników obsługowych. Razem to kwota 11.874.013,00 zł, tj. 81,44%
zaplanowanych wydatków. Przedstawiają się one następująco:
Wydatek
§3020 - wydatki osobowe niezalrczone
do wynagrodzeń

ZSŁabiszyn

-- -•?•

ZS Lubostroń- <

397 400,00

134 800.00

§4010. §4110. §4120 , §4710
wynagrodzenia osobowe pracowników l
składki ZUS

2 548 £90,00

1 075 835,00

§4040 - dodatkowe wynagrodzenie
roczne -.13'

87 600.00

39 800,00

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

342 900,00

137 000.00

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe
nauczycieli

4 427 588,00

2 053 800,00

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie
roczne nauczycieli

429 100.00

199600,00

8 233 178,00

3 840 835,00

Razem:

Dział 851 - Och roń uzdrowią
W dziale tym planowana jest kwota ogólna w wysokości 296.700,00 zł.
2 kwoty tej planowane są wydatki na:
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych - 245.000,00 zł,
- na zwalczanie narkomanii - 5.000,00 zł,
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-

dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV
organizowanego przez Powiat Żninski - 38.700,00 zł,
- dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób
dorosłych - 8.000,00 zł.
W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego,
koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów
szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych,
wynagrodzenia bezosobowe komisji ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
szkolenia, seminaria, przewidziano również kwotę około 50.000,00 zł na promocję
zdrowia przez organizację koncertów, festynów, występów i prelekcji w ramach
programu „Postaw na Rodzinę".
Dział 852 - Pomoc społeczna
W dziale tym planowane są następujące wydatki:
- zakup usług w Domu Opieki Społecznej
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne
- koszty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- wypłaty dodatków mieszkaniowych
- zasiłki stałe
- koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej
- wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze
- dożywianie dzieci w szkołach

466.700,00
2.000,00
32.200,00
556.100.00
100.000,00
356.700,00
846.600,00
304.600,00
156.300,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie 1.224.400,00 zł i z budżetu gminy- 1.596.800,00 zł. Razem: 2.821.200.00 zł.
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 40.000,00 zł - jest to udział własny
związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.
Dział 855-Rodzina
W dziale tym planowane są następujące wydatki:
- świadczenia wychowawcze tzw. 500+
- świadczenia rodzinne
- wspieranie rodziny
- rodziny zastępcze
- składki na ubezpieczenie zdrowotne

'

3.948.200,00
4.144.900,00
68.200,00
250.000,00
36.500,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie 8.094.600,00 zł i z budżetu gminy - 353.200,00 zł.
Łączna kwota planowanych wydatków na Dział Rodzina wynosi: 8.447JJOO.OO zł
Dział 900 —Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym planowana jest kwota 7.368.039.48 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z gospodarką odpadami
3.601.500,00
- oczyszczanie miast i wsi (w tym odśnieżanie)
100.000,00
- koszty utrzymania zieleni w mieście
90.000,00
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami
50.000,00
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- dotacje do wymiany źródeł ciepła
.
- koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
- płatności podatku Vat niekwalifikowalnego z inwestycji
- zakup usług pozostałych
- wydatki związane
z dalszą rekultywacją nieczynnego
składowiska odpadów Załachowo

100.000,00
610.000.00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
49.200,00

Wydatek inwestycyjny:
- .Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV - wartość
inwestycji 2.319.494,83 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu
Polski Ład -2.203.520,14 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn - wartość inwestycji
317.844,60 zł. kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 EFRR w kwocie
269.844,60 zł,
- dotacja na wymianę źródeł ciepła w kwocie 100.000.00 zł.
Dział 921 - Kultura j ochronajJziodzietwa narodowego
W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 1.340.000.00 zł.
- ŁabiszyńskI Dom Kultury otrzyma dotacje 700.000,00 zł,
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 360.000,00 zł.
- dotacja na remont zabytkowego obiektu - 30.000,00 zł.
- wydatki związane m.in. z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, na organizację
imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, koszty związane z organizacją
Łabiszyńskich Spotkań z Historią-210.000,00 zł.
Wydatek inwestycyjny:
- wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku na kwotę 40.000,00 zł.
Dział 926- Kultura fizyczna
- zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez
stowarzyszenia i kluby sportowe - 200.000,00 zł,
- utrzymanie boisk i ORLIKÓW (m.in.: obsługa, zakup energii, zakup materiałów,
wywóz odpadów komunalnych j -101.000,00 zł,
Wydatek inwestycyjny:
- "Budowa zadaszonej trybuny na terenie Stadionu Miejskiego" wartość inwestycji
340.000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 200.000,00 zł,
- "Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie" wartość inwestycji 243.167,00 zł,
kwota dofinansowania z PROW-143.167,00 zł.
Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie 884.167.00 zł.

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn po stronie
wydatków wynosi 49.101.500,00 zł
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

42.404.806,03 zł
6.696.693,97 zł

y ^__j
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projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łablszynlo
z dnia

roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na lata 2022-2030
Na podstawie art. 226, art. 227, art 228, art 229, art. 230 ust 1 i 6 i
art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U,
2021 r., póz. 305, póz. 1236. póz. 1535, póz. 1773. póz. 1927 i póz. 1981) oraz art.
18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2021 r., póz, 13721 póz. 1834), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Łabiszyn na lata
2022-2030 obejmującą:
1} dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,
przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody
budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do nniejszej uchwały;
2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
2) 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.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do dokonywania zmian limitów
zobowiązań i kwot wydatków na realizacją przedsięwzięcia finansowanego z
udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3
ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego
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przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku
objętego wieloletnią prognozą finansową.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/152/2020 Rady Miejskie] w Łabiszynie z dnia 23
grudnia 2020 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w BIP
Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z
załącznikami Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Bydgoszczy - celem zaopiniowania. Zgodnie z przepisem art. 226 ustawy o
finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej załączono objaśnienia
przyjętych wartości oraz wykaz wieloletnich przedsięwzięć. W wykazie
wyodrębniono kwoty wynikające z wydatków na realizowane przedsięwzięcie, które
spełnia wszystkie wymogi określone w art. 226 ust. 3 ustawy, tj. takie dla którego
możliwe jest do określenia m.in. okres realizacji oraz łączne nakłady finansowe.

J1U1.M tHŁ10)
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Wieloletnia prognoza finansowa

ufąonknrldo

nr Zn^dunie 120.47JOU
idniiIOU-11'10

w
P!

<*3C=

ut

f.
O

m»:~

o
T

• lynt

• tr>n

£

£
f£
CD

O

—

Dccftotfy ogUm*

~-

Ktzttuwe

pobili
dodudncegood

ttubmacfogtaej

DoetaJy

łrałć.

po&Gu
dodndmicgood
asttpraniwii

Mipmtaly

•«i'W

zpoddlnod

^^

s:

M

O
-D

c
c.
•a

1*

i

u

11.1

I.U

tu

tu

tu

mi

u

Ul

IU

9022

«101500jOO

44631780.77

6B7T 173.00

56S26.03

17491473.00

945S77t50

mątwy

3 £54000.0)

4467719.23

700 000JO

37S271S.23

2023

46579 C4002

44 450 000 J»

6700OT.OO

S0003.00

1750003109

150000000

10 700 003 J»

3700000.00

2129640.02

0,00

212964001

2024

44450000.00

44430000.00

S 700 000,00

50030,00

9500000.00

10700000.00

1700 000 JM

0,00

0.00

000

203

44450000.00

44450000,00

C7C0030A)

50000.00

iTsoocnaoo
usooooaDO

85COOOOOO

107000CO.OO

3700000.00

0,00

0.00

0.00

2016

44450000.00

44450000,00

070000000

50000.00

1?500 000,00

150000000

10700000,00

3700000.00

OjOO

0.00

OM

2027

4445003000

44450000.00

6700000.00

M 000.00

irsooooooa

9500000.00

lOTOOOOOjOO

3 700 000.00

000

0.00

aoo

202B

4449)00000

M4SOOOOJW

1700 OHU»

50000.00

17 SOD 000,00

950000000

107000003)

3703 ODOM

0.00

m

0.00

203

44450000,00

44450000.00

1 700 000 JM

50000,00

1TJOO 000.00

9500000.00

107000CO.OO

170000000

(LOO

0.00

0.00

44450000.00

44450000.00

670000000

MOOOA)

17500000.00

9500000.00

10700CCO.CO

370000100

0.00

0.00

000

2030
ł ...

.

.

.....

IMH*m • HUnOL 1 Hmmick.
* JPI •»•«•>. mju-jrn»łTłHn»»i«M f. .*!•••« mumi.unni. u.
. t ai*f.«ł
« Ul ifOm ni inmiłHl HIM- nBMiiiM fmtmt >•«•».• innmłł firłł »< ł»1l«ł»«n innmatiml MW* Hmt»Ii M H) nmrimuniiiM •*•« mummimm >
•
•
•
• B wttr fU4> •« M H
.

• "- W "»nr.

>q> *•£(• OIM i bona (•««• >• BOHI•>«*« M HM> t Indii •> •

•«• « M. 1W <•. 1

l

a

HfJ
8

8

l8

,1*5

8

S.

B

s

8

S

i

S S

l

f

I

8

•Ił-lił
E.»li i i

8

8 S

li
S

B

3
A
C

Id: lBE54DCB-3ADMEA5-94BA-DRA9Sn8CIA9B. Podpisany

Strona 4

s.

3

8

8

8

z

5

I

i

Sar

S

s

K

s

8

8

ir-

l

tu

S 8

I* r

rii

f s"'
5 Są M J

s

8

S
r*

8

i
f

§

Ć

A

l
5

lh
ł

Id; !BC54DCB-5AD6-4EAli-94BA-UtAy8U8CIA9B. Podpisany

Strona S

ijlfj!

8

f' l
2
B S
Ł

s

*

JOD

ocr

M

ff

8.

8.

S

a

f.

8

8

sjn
*
= w

s

i

S

5
Ń

Ii
F?

Id: 1BES4DCB-5AD6-4EA6-94BA-DEA98D8CIA9B. Podpisany

Slrona6

SO

000,

fit
2
s

s

H

1

H

g

S

g'

8

•Z -

II

*

8.

f

!

!
3

jlJi
Id: 1BnS4DCB-SAD6-4EA6-94BA.DFJ\98D8CIA9B. Podpisany

t
Strona?

KHłtfi

'w*s >* S

• IlUi

:

'

i n e « i

lii!

'« f

[11

Id: lDE34DCD-5AD6-40A6-94BA-DF,A98n8CIA9B. Podpisany

Strona R

8

8

l
l Łj

hiiS»;

S

a

•$3 f

i *™

«i£.

8

li-i

*ilH"
Soi

*«
Si

8 8 8

8
ci

i

?ł

a
3

Id: 1RF.34DCB.5AD<W4F.A6.94BA.nF.A9anaCIA9B. Podpisany

8

Strona 9

A

f

8

3

a

a

fi

g
S. 8.

8

i

3

8

581

.00

*

H

Mil!
Id: 1BES4DCB-5AD6-4EA6-94BA-DEA98D8CIA9B. Podpisany

Strona IO

ii

ł

S

8.

-S *
S 8

a

S 8

ł M
Ul
i

a

•*fł
'• ?
f
* S

.iiH

jfll
lii'

8

8

ilii

8 8

8 8

H

|
i|
3

f

a.

8.

,1!Ś

i!
ft

8 8 8

f
•fi •> o *

15|a

ftłi•

3

H

3

9

S

t a 1*1

8

* °j
{f
f S!

t
**
ii JI

!i

l^sP'

iśfM
.s

i u-

* i . 1« »
Id: lBES4DClł-SAD6-4EA6-i»4BA-DEA9SDBC1A9D. Podpisany

Strona 11

Przedsięwzięcia WPF

Okre* realizacji

Jednostka
odpowiedzialna lub
koorttjiTiuJąca

Nazwa l od
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1

załącirik nr l rto
t«te 120.G7.Z011
t dnie 2021-11-10

Łączni nakłady
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Umil 1022

Umil 2023
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Wydatki na przedsi^wzieća-ogotem (1.1*1.2*1.3)
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Zał. Nr 3 do projektu Uchwały Nr
Rady
Miejskiej w Łabiszynie o WPF na lata 2022-2030

Założenia do Wieloletnlel Prognozy Finansowe!
na lata 2022-2030
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn została przygotowana na lata
2022-2030. Długość okresu objętego prognozą została określona w art. 227 ust.1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie tego
przepisu prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz trzech
kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto
limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. Jednocześnie
art. 227 ust. 2 nakłada obowiązek sporządzenia prognozy finansowej na okres, na
który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania. Do roku 2030 planuje się
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.
Wymogi dotyczące opracowania WPF określają:
- art. 229 ufp, gdzie przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne co najmniej w
zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz
długu jst
- art. 242 ufp. gdzie wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody
bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki
- art. 243 ufp, w którym określony został indywidualny wskaźnik limitujący wielkość
obsługi zadłużenia.
Wielkości wykazane w niniejszej WPF w roku 2022 wynikają wprost z projektu
Uchwały Budżetowej Gminy Łabiszyn na rok 2022. Uchwała o Wieloletniej
Prognozie Finansowej i Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na
2022 rok zostały opracowane zgodnie z możliwościami Gminy, z uwzględnieniem
wskaźników określonych przez:
- Ministerstwo Finansów,
ST3.4750.31.2021

Funduszy

i

Polityki

Regionalnej

- pismo nr

i*fcątart mimma (n^mmmn rai 11.IM Ml)
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-Wojewoda Kujawsko-Pomorski - pismo WFB.1.3.110.4.16.2021
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy - pismo DBD-3120-36/21
- Zarządzenie Nr 120.50.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08 września 2022 r.
oraz:
- wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/1709/PolskiLad na
realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m.
Łabiszyn-etap IV" - wartość inwestycji 2.319.494,88 zł - kwota dofinansowania
2.203.520,14 zł,
- wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/4438/Polskl Ład na
realizację zadania "Remont bieżni stadionu lekkoatletyczego wraz z budową
budynku sanitarno-sportowo-rekreacyjnego w Łabisznie" - wartość Inwestycji
2.366.266,68 zł - kwota dofinansowania 2.129.64,02 zł, którego realizacja nastąpi
w 2023 r,
- wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/1738/PolskiLad na
realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr
22.19/19. 19/20. 19/33, 19/37, 19/42. 24 w m. Lubostroń"- wartość inwestycji
985.460,51 zł - kwota dofinansowania 936.187,49 zł,
- wniosku złożonego do Lokalnej Grupy Działania Palukl-Wspólna Sprawa nr
2021/2.1.1/1 o dofinansowanie z programu PROW na lata 2014-2020 zadania
"Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie" - kwota dofinansowania 143.167,00 zł
stanowiącej nie więcej niż 63,63% kwoty realizacji.
- wniosku o przesunięcie terminu realizacji zadania "Modernizacja oświetlenia
ulicznego w gminie Łabiszyn" na dzień 30.06.2022 r. • kwota dofinansowania z
programu RPO 269.844,60 zł
wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania "Budowa trybuny
zadaszonej w Parku Miejskim w Łabiszynie" - kwota dofinansowania 200.000,00 zł,
Projekt Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Łabiszyn na lata
2022 - 2030 przedstawiony Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Bydgoszczy przewiduje w roku 2022 budżet zrównoważony,
gdzie kwota planowanych dochodowi wydatków jest równa 49.101.500,00 zł.
Planowany przychód budżetu w kwocie 2.150.000,00 zł, który ma sfinansować
wykup obligacji komunalnych oraz spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w
roku 2022, to nowy kredyt długoterminowy.
Planowany rozchód budżetu to kwota 2.150.000,00 zł, wynikająca z podpisanych
umów. Składają ja się na nią kwota 1.500.000,00 zł - wykup obligacji B15 i B17 oraz
kwota 650.000,00 zł - spłaty rat kredytów.
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Ponadto prognozowane dochody i wydatki w 2022 roku wyliczone zostały w oparciu
o wskaźniki określone Zarządzeniem Nr 120.50.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia
08 września 2021 r. Przyjęte w nim niektóre założenia opierały się na wskaźnikach
stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.
Opracowując projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 wzięto
również pod uwagę panującą pandemię COYID-19. której skutki gospodarcze
trudno przewidzieć oraz niespotykaną od lat wysoką inflację.

Prognoza Dochodów
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa.
Planowana kwota subwencji ogólnej wynosi na 2022 r. 17.492.473.00 zł.
- planowana kwota subwencji oświatowej to kwota 10.219.153,00 zł i jest to wzrost
o 350.769,00 zł w porównaniu z rokiem 2021
- planowana kwota subwencji wyrównawczej to kwota 7.182.420,00 zł I Jest to
spadek o 153.298,00 zł w porównaniu z rokiem 2021
- planowana kwota subwencji równoważącej to 90.900,00 zł i jest to spadek o
32.267,00 zł w porównaniu z rokiem 2021
W porównaniu z ostateczną kwotą subwencji ogólnej w roku 2021 w wysokości
17.327.269,00 zł nastąpił wzrost o zaledwie 0,95 %, tj. o kwotę 165.204,00 zł.
Na lata 2023-2030 prognozuje się kwotę subwencji ogólnej na poziomie
17.500.000.00 zł. Przyjęta na lata 2023-2030 na tym poziomie prognoza wynika z
ostrożnego podejścia do przyszłych dochodów, na którą będzie miafa wpływ
panująca pandemia COVID-19 oraz wysoka inflacja.
2, Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące.
Planowana kwota dotacji wynosi w 2022 r. 9.417.687.00 zł.
Kwota wynika z wysokości dotacji określonych w pismach otrzymanych od
dysponentów: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego
Biura Wyborczego.
Z w/w pism wynikają następujące kwoty:
- sprawy obywatelskie i pozostałe - 94.500,00 zt
- prowadzenie spisu wyborców - 2.687,00 zł
- utrzymanie MOPS - 165.4po.00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne -107.700,00 zł
- pomoc państwa w dożywianiu -106.300,00 zł
- świadczenia rodzinne - 4.109.900,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 32.200,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne •
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36.500.00
.
-••
- zasiłki stafe - 356.700,00 zł
- zasiłki okresowe - 456.100.00 zł
- utrzymanie cmentarzy -1.500,00 zł
- świadczenia wychowawcze - program "500-*-" - 3.948.200,00 zł
Kwoty dotacji z budżetu państwa na lata 2023-2030 zaplanowano na poziomie
9.500.000,00 zł, czyli na poziomie wielkości prognozowanej na rok 2022.
Prognozowane kwoty z tytułu dotacji zewnętrznych również charakteryzują się
bardzo ostrożnym podejściem.

3. Dochody bieżące.
W 2022 roku zaplanowano:
- podatek od środków transportowych - wzrost o 5,00 %
- podatek od nieruchomości od gruntów - wzrost o 5,00 %
- podatek od nieruchomości od budynków - wzrost o 5,00 %
- podatek rolny - na poziomie 55,00 zł
- podatek leśny na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej
przez GUS tj. 196.84 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na poziomie przewidywanego wykonania
2021 r.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie szacunku do
ogłoszonego przetargu tj. 3.601.500,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty - na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- dochody z najmu i dzierżawy - na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok w wysokości
określonej w piśmie Ministerstwa Finansów, Funduszy l Polityki Regionalnej tj.
6.877.173,00 zł, od roku 2023 ostrożnie prognozuje się dochody z tego tytułu na
poziomie 6.700.000,00 zł rocznie.
Udział w podatku dochodowym od osób prawych na rok 2022 przyjęto w wysokości
określonej w piśmie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej tj.
56.526,00 zł. Od roku 2023 ostrożnie prognozuje się dochody z tego tytułu na
poziomie 50.000,00 zł.
Pozostałe dochody bieżące to w 2022 roku kwota 10.738.837.27 zł. W latach
2023-2030 przyjęto ostrożne podejście do prognozy dochodów i wykazano kwotę
10.700.000,00 zł w każdym roku. W prognozie dochodów z tytułu podatku od
nieruchomości również zastosowano ostrożnościowe podejście l przyjęto dochody
na poziomie planów roku 2021.
4. Dochody majątkowe
Dochody majątkowe roku 2022 pochodzące z dotacji zaplanowano na poziomie

ttllt
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3.752.719,23 zł. Na kwotę składają się:
- dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/1709/PolskiLad na realizację
zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap
IV" - kwota dofinansowania 2.203.520,14 zł,
- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr
22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń"- kwota dofinansowania
936.187,49 zł
- dofinansowanie zadania "Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie" - kwota
dofinansowania 143.167,00 zł
- dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie
Łabiszyn" - kwota dofinansowania z programu RPO 269.844,60 zł,
- dofinansowanie zadania "Budowa trybuny zadaszonej w Parku Miejskim" z
budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 200,000,00 zł
5. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego
Przyjęta do budżetu roku 2022 planowana kwota dochodów ze sprzedaży majątku
komunalnego .to 700.000,00 zł.
Wynika ona z planowanej sprzedaży następującego mienia:
- działka nr 839, obręb Władysławowo, zostanie podzielona na co najmniej 4
działki-około 80.000,00 zł;
- działka nr 59/12, obręb Ojrzanowo - około 60.000,00 zł;
- działka nr 137/13, obręb Jabłowo Pałuckie - około 8.000,00 zł
- działka nr 396/5, obręb Jabłowo Pałuckie - około 26.000,00 zł;
- działka nr 35, obręb Jabłówko - około 26.000,00 zł;
- działka nr 139/4 obręb Załachowo - około 500.000,00 zł
Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2022-2030 nie przewidziano
dochodów z tytułu sprzedaży majątku komunalnego na rok 2023 i następne,
ponieważ dopiero w następnym roku składniki mienia zostaną wycenione i
przygotowane do zbycia.

Prognoza Wydatków
Do sporządzenia planu wydatków na lata 2022-2030 przyjęto tempo wzrostu
wydatków, analizując ich wykonanie w latach poprzednich oraz stopień
kształtowania się tych wydatków.
W roku 2022 planuje się kwotę wydatków na poziomie 49.101.500,00 zł, z czego:
- 42.404.806,03 zł na wydatki bieżące
- 6.696.693,97 zł na wydatki majątkowe.
Planowane na lata 2022-2030 wydatki charakteryzują się ostożnym i oszczędnym
podejściem, przede wszystkim ze względu na możliwe niedoszacowanie
prognozowanych dochodów, które będą je finansowały.
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
wyodrębniono wydatki z tytułu wyagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz
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wydatki na obsługę długu.
Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczenia wydatków bieżących
pozwoliły na wygenerowanie w latach 2024-2030 prognozowanej nadwyżki
operacyjnej. Poziom tej nadwyżki pozwoli zabezpieczyć obsługę zadłużenia tj.
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe roku 2022 to kwota 6.696.693,97 zł. Składają się na nią:
010

600

01043
§6050

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich

190.000,00

01044
§6230

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków

10.000.00

60013
§6300

60016
§6050

700
754
801

70007
§6050
75412
§6060
80101
§6050
80104
§6050

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
dofinansowanie kosztów zadania "Przebudowa wraz
rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254"

400.000.00

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach
nr 22, 19/19, 19/20, 19/33. 19/37, 19/42, 24 W m.
Lubostroń

985.460.51

Modernizacja drogi gminnej w Ojrzanowie

800.726,98

Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13

120.000,00

Zakup średniego samochodu gaśniczego

600.000,00

Modernizacja łazienek w budynku Szkoły
Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej
Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia Przedszkola w Łabiszynie
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900

90001
§6050
90005
§6230
90015
§6050

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej! wodociągowej w
m. Łabiszyn • etap IV

2.319.494.88

Dotacja na wymianę źródeł ciepła

100.000,00

Modernizacja świetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn

317.844,60
40.000,00

921

92195
§6050

Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku

926

92601
§6050

Budowa zadaszonej trybuny w Parku Miejskim w
Łabiszynie

340.000.00

§6050

Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie

243.167,00

W roku 2022 i 2023 zaplanowano wydatki majątkowe wynikające z przedsięwzięć
wieloletnich ujętych w Zał. Nr 2 do niniejszego projektu WPF na lata 2022-2030.
Od roku 2024 planuje się wydatki majątkowe w wysokości od 1,00 do 2,00 min zł.
Prognoza kwoty długu
Na rok 2022 i 2023 zaplanowano budżety zrównoważone. Począwszy od roku 2024
wynik budżetu wykazuje nadwyżkę, która będzie przeznaczona na pokrycie
rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i wykupu papierów wartościowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa w
zakresie dfugu uwzględnia zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2022 r. w
kwocie 2.150.000,00 zł na spłatę wcześnie] zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. Spłatę zaciągniętego w
2022 r. kredytu długoterminowego zaplanowano następująco:
500.000,00 zł w roku 2024
500.000,00 zł w roku 2025
150.000,00 zł w roku 2026
500.000,00 zł w roku 2027
500.000,00 zł w roku 2028
Na kwotę rozchodów w roku 2022 składają się:
1. wykup obligacji serii B15 w kwocie 1.000.000,00 zł
2. wykup obligacji serii B17 w kwocie 500.000,00 zł
3. spłatę rat kredytu nr 77/2018/006 zaciągniętego w BS Złotniki Kujawskie - kwota
264.000,00 zł
4. spłatę rat kredytu nr 19/0618 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego -
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kwota 336.000,00 zł
5. spłatę rat kredytu nr 5/Obr/19/Ż zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Pałuki"
w Żninie - kwota 50.000,00 zł
Planowane rozchody roku 2022, wynikające z podpisanych umów to kwota
2.150.000,00 z!.
W 2022 r. i w latach kolejnych, zgodnie z planowanymi dochodami i wydatkami oraz
kwotą spłaty długu i odsetek od kredytów i papierów wartościowych, zachowana
zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ufp.
Prognozowana kwota długu Gminy Łabiszyn na koniec 2022 r. to 8 132 657,42 zł składają się na nią wyłącznie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i
wyemitowanych obligacji.
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