Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0007.X.59.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2015 r.

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok
Dz.

Rozdz.

§

700
70005
0770

756

75615

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Gospodarka mieszkaniowa

908.097,-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

908.097,-

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

908.097,-

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

12.000,-

12.000,-

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

12.000,-

2.000,-

0690 wpływy z różnych opłat
0910

75616

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego.
Podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

0690 wpływy z różnych opłat

75618

758

75801

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

12.000,-

8.000,-

8.000,2.000,-

2.000,-

Różne rozliczenia

33.000,-

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

33.000,-

Oświata i wychowanie
80101

2.000,-

0690 wpływy z różnych opłat

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
801

Zwiększenie

Szkoły podstawowe

33.000,-

1.074,25
495,53

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
2320 bieżące realizowane podstawie porozumień (umów)

495,53

między jednostkami samorządu terytorialnego
80110

Gimnazja

578,72

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
2320 bieżące realizowane podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
852

85203

578,72

Pomoc społeczna

850,-

Ośrodki wsparcia

850,-

0970 wpływy z różnych dochodów (darowizna)
854

85415

850,-

Edukacyjna opieka wychowawcza

26.009,-

Pomoc materialna dla uczniów

26.009,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących gmin z zakresu
2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w
całości przez budżet państwa w ramach programów
rządowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900
90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
6280
inwestycji i zakupów inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

90002

Gospodarka odpadami

26.009,-

1 303.443,28.100,-

28.100,-

1 275.343,-

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

155.000,100.000,-

0690 Wpływy z różnych opłat

Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
6280
inwestycji i zakupów inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

255.000,-

10.000,-

1 275.343,-

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat

5.000,-

0970 Wpływy z różnych dochodów

926
92601

40.000,-

Kultura fizyczna

2 482.260,-

20.000,-

Obiekty sportowe

2 482.260,-

20.000,-

dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

20.000,-

0830 Wpływy z usług

20.000,-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

800.000,-

6330 realizację inwestycji

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

808.630,-

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
6630
podstawie porozumień umów między jednostkami
samorządu terytorialnego

853.630,-

Razem:

4 705.800,-

247.933,25

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0007.X.59.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2015 r.

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2015 rok
Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Transport i łączność

600
60013

Drogi publiczne wojewódzkie
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie : projekt i przebudowa skrzyżowania ul.
Legnickiej i ul. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika
ul. Legnickiej

60016

Drogi publiczne gminne

27.000,-

-

2.000,-

-

2.000,-

-

2.000,-

151.000,-

25.000,-

-

4300 Zakup usług pozostałych

25.000,-

-

126.000,-

-

2.000,-

-

100.000,-

-

24.000,-

-

Zadanie :
- projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i
oświetleniem ulic :
Małopolskiej, Sandomierskiej, i Świętokrzyskiej w
Złotoryi

- przebudowa drogi ul. Tęczowej

- przebudowa ul. Słowackiego

70005

151.000,-

Zwiększenie

4270 Zakup usług remontowych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700

Zmniejszenie

25.000,-

Gospodarka mieszkaniowa

-

134.200,-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

134.200,-

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

-

134.200,-

budżetowych
Zadanie :
Nabycie działek, nabycie działek w drodze zamiany
nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Chrobrego 2/2 w
drodze zamiany

710
71014

Działalność usługowa

-

200.000,-

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

-

200.000,-

-

200.000,-

Zakup usług pozostałych
4300

Zadanie :
Zmiana
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi, zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru miasta Złotoryja oraz zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Jerzmanickiej
w Złotoryi

Obsługa długu publicznego

757

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

i

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
przez
jednostkę
samorządu
8110 zaciągniętych
terytorialnego kredytów i pożyczek
801

80101

80110

80150

100.000,-

-

100.000,-

-

100.000,-

-

Oświata i wychowanie

-

34 074,25

Szkoły podstawowe

-

24.495,53

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

414,50

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

-

70,88

4120 Składki na fundusz pracy

-

10,15

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

-

24.000,-

-

578,72

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

483,72

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

-

83,15

4120 Zakup materiałów i wyposażenia

-

11,85

-

9.000,-

Gimnazja

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach,
liceach
ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych

oraz szkołach artystycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240

851
85154

-

560,-

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek

-

8.440,-

Ochrona zdrowia

20.000,-

20.000,-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

20.000,-

20.000,-

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050 Zadanie :

Tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego
czasu

20.000,-

-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
-

20.000,-

Pomoc społeczna

-

850,-

Ośrodki wsparcia

-

850,-

4300 Zakup usług pozostałych

-

850,-

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

26.009,-

Pomoc materialna dla uczniów

-

26.009,-

-

26.009,-

6060 Zadanie :
- zakup urządzeń zabawowych system activ 22 „Duża
Forteca”

852
85203

854
85415

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
2320
porozumień
(umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900
90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 608.420,-

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie:
Projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.
Wilczej i Szczęśliwej w Złotoryi

90002

Gospodarka odpadami
4300 Zakup usług pozostałych

649.420,20.000,20.000,-

-

2 608.420,-

629.420,607.120,-

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050 Zadanie:
Budowa

punktu
komunalnych

selektywnej

zbiórki

odpadów

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060 budżetowych
Zadanie :
Zakup kontenerów na odpady KP – 7, KP – 10

921
92109

2 608.420,-

-

-

22.300,-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

190.000,-

-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

120.000,-

-

120.000,-

-

70.000,-

-

70.000,-

-

Dotacje
celowe
z budżetu państwa
lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
6220 finansów publicznych
Zadanie :
Dotacja na inwestycję na zadanie „Cyfryzacja kina
AURUM w Złotoryi”

Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie
prac
remontowych
i
2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanych do sektora finansów
publicznych

926
92601

Kultura fizyczna

2 600.000,-

120.000,-

Obiekty sportowe

2 600.000,-

120.000,-

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie :

6057 Modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu
sportowego w Złotoryi

858.630,-

-

1 741.370,-

-

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059

Zadanie :
Modernizacja miejskiego
sportowego w Złotoryi

wielofunkcyjnego

stadionu

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie :

6050 Modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu
sportowego w Złotoryi

Razem:

-

5.669.420,-

120.000,-

1.211.553,25

Załącznik Nr 3
do Uchwały 0007.X.59.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2015 r.

Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne
Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015
Dz.

Treść

Rozdz.
Transport i łączność

600
60013

60016

Kwota
1 524.480,-

Drogi publiczne wojewódzkie

381.900,-

- dotacja z porozumienia z Województwem Dolnośląskim na budowę obejścia m. Złotoryja od
drogi Nr 364 do drogi nr 328 (na terenie Legnica-Jelenia Góra)

223.200,-

wydatki inwestycyjne:

158.700,-

- budowa chodnika w miejscowości Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
328 – etap II
- projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Legnickiej i pl. Sprzymierzeńców wraz z budową
chodnika ul. Legnickiej

130.700,28.000,-

Drogi publiczne gminne

1 142.580,-

wydatki inwestycyjne:
w tym:
- projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic: Małopolskiej, Sandomierskiej
i Świętokrzyskiej w Złotoryi
- wykonanie zabezpieczenia skarpy oraz odtworzenie ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego w
Złotoryi
- przebudowa ul. Słowackiego
- zakup wraz z montażem parkometru CWT 104

298.000,68.000,742.910,20.670,-

8

700
70005

- projekt przebudowy drogi wraz z odwodnianiem ul. Bobrzańskiej w Złotoryi

4.000,-

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zadania pn. „Wzmocnienie muru
oporowego przy ul. Zielonej w Złotoryi”

9.000,-

Gospodarka mieszkaniowa

814.000,-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

314.000,-

wydatki majątkowe (zakup gruntów)

70095

- zamiana działek, nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Chrobrego 2/2, nabycie działek w drodze
rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

314.000,-

Pozostała działalność

500.000,-

wydatki inwestycyjne:

500.000,-

- przebudowa budynków komunalnych

710
71035

750
75023

754
75495

Działalność usługowa

10.000,-

Cmentarze

10.000,-

- rozbudowa cmentarza

10.000,-

Administracja publiczna

22.000,-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

22.000,-

Zakup centrali telefonicznej

22.000,-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50.000,-

Pozostała działalność

50.000,-

wydatki inwestycyjne

50.000,-

- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja

9

Oświata i wychowanie

801
80104

80195

314.792,-

Przedszkola

14.292,-

Zadanie inwestycyjne w tym :
- przebudowa hydrantów
- przebudowa drzwi wewnętrznych w Przedszkolu
- zakup komputera

14.292,-

Pozostała działalność

300.500,-

wydatki inwestycyjne:

851
85154

853
85395
900
90001

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

300.500,-

Ochrona zdrowia

139.000,-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

139.000,-

- tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu
- zakup urządzeń zabawowych system Activ 22 „Duża Forteca”

119.000,20.000,-

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

40.000,-

Dotacje z porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Złotoryi na stadium wykonalności
projektu budowy kompleksu rehabilitacyjnego z basenem do hydroterapii

40.000,-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

707.929,-

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

470.000,-

wydatki inwestycyjne:
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi
- projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej i Szczęśliwej w Złotoryi
- wykonanie dokumentacji projektowej rozdzielenia kanalizacji deszczowej od kanalizacji
sanitarnej (ogólnospławnej w ul. Bolesława Wysokiego i cześć ul. Broniewskiego

423.000,20.000,10.000,-

10

90002

90015

- projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńska – Dolna w Złotoryi

17.000,-

Gospodarka odpadami

44.880,-

zadanie inwestycyjne:
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
- zakup kontenerów na odpady KP – 7, KP - 10

22.580,22.300,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg

130.000,-

wydatki inwestycyjne:

90095

- budowa oświetlenia na Malinowej
- skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia Nr L – 716 w rejonie działki 221/1
przy ul. Kolejowej
- skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia Nr L – 721, L – 747 w rejonie
działki 338/14 przy ul. Lubelskiej

50.000,74.000,6.000,-

Pozostała działalność

63.049,-

- utwardzenie placu przy ul. Broniewskiego

58.949,4.100,-

- wykonanie i montaż wiaty przystankowej
921
92109

926
92601

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

130.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

130.000,-

Dotacje inwestycyjne na zadanie : Cyfryzacja kina „AURUM” w Złotoryi

130.000,-

Kultura fizyczna i sport

120.000,-

Obiekty sportowe

120.000,-

wydatki inwestycyjne:
- modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego Stadionu Sportowego w Złotoryi

Ogółem

120.000,-

3.872.201,-
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