UCHWAŁA NR 0007/XXV/186/2021
RADY POWIATU SUSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie: Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. c i a, pkt. 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 920), art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869).
Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 102 949 994,70 zł
w tym:
a) dochody bieżące:
b) dochody majątkowe:

96 467 983,65 zł
6 482 011,05 zł

jak poniżej

DZIAŁ
ROZDZIAŁ
paragraf
1

010
01005

NAZWA

PLAN NA 2021 ROK

2

3

Rolnictwo i łowiectwo

129 526,00

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

128 192,00

- dochody bieżące
2058

2059

01095
2110

020

81 554,00

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

46 638,00

Pozostała działalność

1 334,00

- dochody bieżące

1 334,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

1 334,00

Leśnictwo

02001
2110

600

Gospodarka leśna

7 114,00
7 114,00

- dochody bieżące

7 114,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

7 114,00

Transport i łączność

60014

128 192,00

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

Drogi publiczne powiatowe
- dochody bieżące

1 113 520,84
80 000,00
80 000,00
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0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

0970

Wpływy z różnych dochodów

60018

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych
2710

6300

60095

700
70005

484 801,45

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących

484 801,45

- dochody majątkowe

544 751,39

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

544 751,39

0690
0750

2110

2360

710

3 968,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

3 968,00

Gospodarka mieszkaniowa

572 100,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

572 100,00

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Wpływy z różnych opłat
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

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

149 100,00

- dochody bieżące
2057

2059

2110

2710

250 000,00

170 000,00

Zadania z zakresu geodezji i kartografii
0830

572 100,00
500,00
2 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

Działalność usługowa

71012

3 968,00

- dochody bieżące

- dochody bieżące
0470

1 029 552,84

- dochody bieżące

Pozostała działalność
2110

10 000,00
70 000,00

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

3 088 462,40
2 514 399,40
2 429 126,34
900 000,00
679 142,34

73 081,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

476 903,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących

300 000,00

- dochody majątkowe

85 273,06
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6257

6259

71015

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

80 535,67

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

4 737,39

Nadzór budowlany
- dochody bieżące
2110

2360

750

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Administracja publiczna

75011

Urzędy wojewódzkie
2110

75020

0830
0940
0970

75045
2110

574 043,00
20,00

527 240,00
14 870,00
14 870,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

14 870,00

- dochody bieżące

0690

574 063,00

- dochody bieżące

Starostwa powiatowe
0640

574 063,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień

473 000,00
473 000,00
1 000,00

Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy z różnych dochodów

2 000,00
385 000,00
10 000,00
75 000,00

Kwalifikacja wojskowa
- dochody bieżące

39 370,00
39 370,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

19 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

20 370,00

2120

752

Obrona narodowa

75212

Pozostałe wydatki obronne
- dochody bieżące
2110

754
75411
2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 900 207,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 800 207,00

- dochody bieżące

4 800 207,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

4 799 957,00
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2360

75495

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

Pozostała działalność
6420

755

100 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

100 000,00

Nieodpłatna pomoc prawna
- dochody bieżące
2110

756

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

75618

100 000,00

- dochody majątkowe

Wymiar sprawiedliwości

75515

250,00

- dochody bieżące
0420

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

0570

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych

198 000,00
198 000,00
198 000,00
198 000,00

20 059 085,00
2 430 000,00
2 430 000,00
2 000 000,00
25 000,00

0650

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

300 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów

100 000,00
5 000,00

0970

75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- dochody bieżące
0010
0020

758
75801

Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

75802

75803

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

43 295 634,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

900 000,00
900 000,00
900 000,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Różne rozliczenia finansowe
- dochody bieżące
0920

43 295 634,00

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz
na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na
prawach powiatu

- dochody bieżące
75814

43 295 634,00

- dochody majątkowe

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
2920

200 000,00

53 472 993,00

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
6180

17 629 085,00
17 429 085,00

Różne rozliczenia

- dochody bieżące
2920

17 629 085,00

Wpływy z pozostałych odsetek

8 915 115,00
8 915 115,00
8 915 115,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00
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75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
- dochody bieżące
2920

801

Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie

80115

Technika
- dochody bieżące
0610

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

0690

Wpływy z różnych opłat
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

0750

0830

Wpływy z usług

0920

Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

0940
0970
2701

- dochody majątkowe
0870

80117

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Branżowe szkoły I i II stopnia
- dochody bieżące
0920

80120

Wpływy z pozostałych odsetek

Licea ogólnokształcące
- dochody bieżące
0610

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

0690

Wpływy z różnych opłat
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

0750

0830
0920
0940
0970

80195

Wpływy z usług
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy z różnych dochodów

Pozostała działalność
- dochody bieżące

851
85156

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

357 244,00
357 244,00
357 244,00

1 152 645,87
630 695,87
629 795,87
2 000,00
1 450,00
315 000,00
150 000,00
950,00
2 400,00
33 000,00
124 995,87
900,00
900,00

230,00
230,00
230,00

302 270,00
302 270,00
770,00
610,00
165 000,00
110 000,00
700,00
190,00
25 000,00

219 450,00
219 450,00
450,00
219 000,00

Ochrona zdrowia

1 289 516,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczania zdrowotnego

1 289 516,00

- dochody bieżące

1 289 516,00
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2110

852

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Pomoc społeczna

85202

Domy pomocy społecznej
- dochody bieżące
0750

0830
2130

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu

-dochody majątkowe:
0870

85203
2110

85205

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

85218
0920

2310

85295

2 543 345,00
500,00
500,00

677 166,00
677 166,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

26 768,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

26 768,00
26 768,00

Powiatowe centra pomocy rodzinie

50,00

- dochody bieżące

50,00
50,00

Wpływy z pozostałych odsetek

47 000,00

- dochody bieżące

47 000,00

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

47 000,00

- dochody bieżące
Wpływy z pozostałych odsetek

2057

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

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- dochody bieżące
2110

4 543 155,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

0920

85321

3 600,00

- dochody bieżące

Pozostała działalność

853

7 090 100,00

677 166,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej

85220

8 108 960,25
7 090 600,00

Ośrodki wsparcia

- dochody bieżące
2110

1 289 516,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

267 376,25
267 376,25
50,00

267 326,25

350 155,00
240 155,00
240 155,00
240 000,00
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2360

85324

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2440

85333

80 000,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych

80 000,00

- dochody bieżące
0830

Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Edukacyjna opieka wychowawcza

854
85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- dochody bieżące
0690
0750

0920
0970

85406

Wpływy z różnych opłat
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 pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
- dochody bieżące
0920
0970

85410

Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów

Internaty i bursy szkolne
- dochody bieżące
0750

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

30 000,00
14 000,00
16 000,00

691 350,00
10 000,00
10 000,00
50,00
9 400,00
50,00
500,00

1 250,00
1 250,00
250,00
1 000,00

334 100,00
334 100,00
10 000,00

Wpływy z usług

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

100,00

Domy wczasów dziecięcych
- dochody bieżące

324 000,00

0750

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

0830

Wpływy z usług

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

0970

Wpływy z różnych dochodów

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe
- dochody bieżące
0830

Wpływy z usług
Rodzina

85504

30 000,00

0830

85411

855

80 000,00

- dochody bieżące

Powiatowe urzędy pracy
0690

155,00

Wspieranie rodziny

324 000,00

324 000,00
7 210,32
315 639,68
150,00
1 000,00

22 000,00
22 000,00
22 000,00

978 174,99
26 350,00
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2110

85508

- dochody bieżące

26 350,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

26 350,00

Rodziny zastępcze

925 069,99

- dochody bieżące
0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

925 069,99
23 215,99

0970

Wpływy z różnych dochodów

235 000,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku
wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

466 854,00

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

200 000,00

2310

85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
- dochody bieżące
2160

900
90005

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku
wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

5 537 663,69

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

0970

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

- dochody majątkowe
6257

6299

6619

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

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

90019

- dochody bieżące
0570

26 755,00

5 968 477,49

- dochody bieżące

2059

26 755,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0950

2057

26 755,00

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych

687 077,09
49 044,43
423 795,88
155 449,80

58 786,98

4 850 586,60
1 320 924,60

2 729 662,00

800 000,00

105 000,00
105 000,00
5 000,00
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0690

90026

Wpływy z różnych opłat

100 000,00

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- dochody bieżące
0970
2057

2700

921
92195
2057

2059

325 813,80

Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

92601

65 760,00

90 166,86

Pozostała działalność
- dochody bieżące

90 166,86
90 166,86

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

85 157,59

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

5 009,27

250 000,00
250 000,00

Obiekty sportowe
- dochody bieżące
2710

257 053,80

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna

926

325 813,80
3 000,00

250 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących

250 000,00

Razem:

102 949 994,70
w tym:
- dochody bieżące:

96 467 983,65

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz środków bezzwrotnej pomocy
z Unii Europejskiej

1 834 194,90

-dochody majątkowe:

6 482 011,05

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz środków bezzwrotnej pomocy
z Unii Europejskiej

4 935 859,66

§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie

121 021 575,29 zł

w tym:
a) wydatki bieżące:

99 392 418,43 zł

b) wydatki majątkowe:

21 629 156,86 zł

jak poniżej
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DZIAŁ
ROZDZIAŁ

NAZWA - TREŚĆ

PLAN NA 2021
ROK

2

3

1

010

Rolnictwo i łowiectwo
01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
-wydatki bieżące
w tym:
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)

01095

020

Pozostała działalność

128 192,00

128 192,00

1 334,00
1 334,00

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 334,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 334,00

Gospodarka leśna
W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

02002

128 192,00

W tym:
-wydatki bieżące

Leśnictwo
02001

129 526,00
128 192,00

Nadzór nad gospodarką leśną

221 964,78
7 114,00
7 114,00
7 114,00
7 114,00

214 850,78

W tym:
-wydatki bieżące

214 850,78

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

202 350,78

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

600
60014

176 700,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 650,78

(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

12 500,00

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
W tym:
-wydatki bieżące

12 353 660,94
6 736 305,00
2 926 305,00

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
-wydatki majątkowe

2 926 305,00
50 000,00
2 876 305,00

3 810 000,00

w tym:
inwestycja
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- pozimowe utrzymanie dróg
- dokumentacja projektowa
- bariery energochłonne

60016

500 000,00
160 000,00
100 000,00

- rozbiórka mostu drewnianego i budowa mostu żelbetowego w/c DP nr 1683K
Jordanów-Toporzysko-Sidzina w m. Toporzysko

1 800 000,00

- rozbiórka mostu i budowa mostu żelbetowego w/c DP nr 1693K Zawoja-Markowa
w m. Zawoja

1 250 000,00

Drogi publiczne gminne

100 000,00

W tym:
- wydatki majątkowe

100 000,00

w tym:
inwestycja
- budowa chodników - dopłaty

60018

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych
W tym:
- wydatki bieżące:

100 000,00

5 013 387,94
2 351 257,72

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- wydatki majątkowe
w tym:
inwestycja

60078

2 662 130,22

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

500 000,00

500 000,00

Pozostała działalność

3 968,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

63003

500 000,00

-usuwanie szkód powodziowych na terenie Powiatu Suskiego (wkład własny)

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

630

2 351 257,72
2 662 130,22

- przebudowa drogi powiatowej nr 1688 K Maków-Żarnówka-Wieprzec-Kojszówka:
odcinek I - (w km od 3+401,00 do km 3+601,00); odcinek II - (w km od 9+612,00 do
km 10+150,00); odcinek III - (w km od 10+440,00 do km 12+560,00) w
miejscowościach Żarnówka, Wieprzec, Kojszówka

W tym:
-wydatki majątkowe
w tym:
inwestycja

60095

2 351 257,72

Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

3 968,00
3 968,00
3 968,00

10 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
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b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

63095

Pozostała działalność

5 000,00

5 000,00

W tym:

700
70005

-wydatki bieżące

5 000,00

w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące

5 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

710
71012

170 000,00
170 000,00
170 000,00
170 000,00
120 000,00
50 000,00

Działalność usługowa

3 571 423,36

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2 997 380,36

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
-wydatki majątkowe

2 902 632,51
2 101 612,46
1 267 057,00
834 555,46

801 020,05
94 747,85

w tym:
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe)
- "E-usługi w informacji przestrzennej w powiecie suskim"

71015

Nadzór budowlany

94 747,85
94 747,85

574 043,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

750
75011

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

574 043,00
573 043,00
510 000,00
63 043,00

1 000,00

11 629 579,09
1 033 253,90

W tym:
-wydatki bieżące

1 033 253,90

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

1 033 253,90
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75019

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 010 000,00

Rady powiatów

313 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:

313 000,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

75020

Starostwa powiatowe
W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
-wydatki majątkowe

23 253,90

15 000,00
15 000,00

298 000,00

8 200 369,90
7 720 756,83
7 695 756,83
4 854 790,00
2 840 966,83

25 000,00
479 613,07

w tym:
- inwestycja
- wymiana drzwi + instalacja klimatyzacji w sali sesyjnej
- modernizacja monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa

20 000,00
20 000,00

- wentylacja w archiwum Wydziału Komunikacji

55 000,00

- przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa wraz z instalacjami CO, wodnokanalizacyjnymi oraz elektrycznymi na działce nr 9972/12

348 613,07

- zakupy inwestycyjne
- zakup steamera wraz z nośnikami

75045

Kwalifikacja wojskowa
W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

75085

39 370,00
39 370,00
39 370,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 950,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 420,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

75095

36 000,00

Pozostała działalność
W tym:
-wydatki bieżące

2 008 585,29
2 008 585,29
2 005 036,38
1 821 192,18
183 844,20

3 548,91

35 000,00
35 000,00
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w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

752
75212

Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne

35 000,00
35 000,00

2 300,00
2 300,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

754
75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2 300,00
2 300,00
600,00
1 700,00

4 997 927,24
4 799 957,00

W tym:
-wydatki bieżące

4 799 957,00

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 599 957,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

75421

Zarządzanie kryzysowe

4 247 656,00
352 301,00
200 000,00

42 970,24

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:

42 970,24

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

25 970,24

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

75495

Pozostała działalność
W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące
W tym:

755
75515

1 000,00
24 970,24
17 000,00

155 000,00
5 000,00
5 000,00

-wydatki majątkowe

150 000,00

w tym:
inwestycja
- "Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Suskim"

150 000,00

Wymiar sprawiedliwości
Nieodpłatna pomoc prawna

198 000,00
198 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

198 000,00
71 940,00
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(2) dotacje na zadania bieżące

757
75702

600 000,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego

600 000,00

w tym:
(6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

75818

126 060,00

Obsługa długu publicznego

W tym:
-wydatki bieżące

758

8 735,08
63 204,92

Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe

600 000,00
600 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:

1 000 000,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

1 000 000,00

w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

801

Oświata i wychowanie
80102

Szkoły podstawowe specjalne
W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

80115

Technika

1 000 000,00

47 620 992,61
1 180 834,00
1 180 834,00
1 180 334,00
1 060 425,00
119 909,00

500,00

23 532 493,26

W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
-wydatki majątkowe
w tym:
- inwestycja

21 767 493,26

20 688 442,56
18 599 049,00
2 089 393,56

15 000,00
1 064 050,70
1 765 000,00

- budowa kompleksu boisk wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną przy ZS im. W.
Goetla w Suchej Beskidzkiej

950 000,00

-wymiana posadzki w sali sportowej oraz budowa drenażu wokół części budynku ZS
im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

320 000,00

- projekt kotłowni wraz z zapleczem w ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

25 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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- budowa przewiązki między budynkiem nr 1 i nr 2 Zespołu Szkół im.bł.ks. Piotra
Dańkowskiego w Jordanowie

80116

Szkoły policealne
W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące

80117

Branżowe szkoły I i II stopnia

470 000,00

483 679,00
483 679,00

483 679,00

3 637 115,60

W tym:
-wydatki bieżące

3 637 115,60

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)

80120

Licea ogólnokształcące

3 425 273,80
2 804 141,00
621 132,80

2 500,00
209 341,80

9 388 016,14

W tym:
-wydatki bieżące:

8 493 016,14

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

7 947 216,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 086 915,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(2) dotacje na zadania bieżące
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
-wydatki majątkowe
w tym:
- inwestycja
- termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej oraz modernizacja
kotłowni w budynku I LO w Suchej Beskidzkiej
- wykonanie robót polegających na montażu ścian działowych, rozbiórce starych,
wymianie stolarki okiennej oraz pracach wykończeniowych w budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego na działce 3669/6, 3669/5
położonej w miejscowości Jordanów

80134

Szkoły zawodowe specjalne

860 301,00

220 889,00
6 500,00
318 411,14
895 000,00

810 000,00

85 000,00

864 398,00

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

864 398,00

863 898,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

788 500,00
75 398,00
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(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym:
-wydatki bieżące:

500,00

183 775,00
183 775,00

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

183 775,00
183 775,00

80152
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach
ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

507 600,77

W tym:
-wydatki bieżące:

507 600,77

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80195

Pozostała działalność

507 600,77
487 146,00
20 454,77

7 843 080,84

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
W tym:
-wydatki majątkowe

7 704 886,12
1 862 213,29
145 300,00
1 716 913,29
68 917,00

5 773 755,83

138 194,72

w tym:
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe)
- "Kreatywny uczeń profesjonalista w zawodzie II"

851
85111

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
W tym:
-wydatki majątkowe

138 194,72

138 194,72

1 954 516,00
665 000,00
665 000,00

w tym:
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inwestycja
- modernizacja pomieszczenia serwerowni w ramach projektu pn.: " Małopolski
System Informacji Medycznej"

165 000,00

- "dostosowanie obiektów ZOZ w Suchej Beskidzkiej do wymogów Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewenętrznych i Administracji z dn. 02.06.2010 r. w sprawie
ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"

100 000,00

- "dostosowanie obiektów Zespołu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.
29.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą"

100 000,00

- zakupy inwestycyjne
- dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego w ramach projektu:
Małopolska Tarcza Antykryzysowa

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

300 000,00

1 289 516,00

W tym:
-wydatki bieżące:

1 289 516,00

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(2) dotacje na zadania bieżące

852
85202

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej

1 283 937,00
1 283 937,00

5 579,00

11 511 791,95
9 585 760,00

w tym:
-wydatki bieżące:
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

7 165 760,00

6 140 760,00

w tym:

85203

85205

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 848 286,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 292 474,00

(2) dotacje na zadania bieżące

1 000 000,00

(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
-wydatki majątkowe
w tym:
- inwestycja

25 000,00
2 420 000,00

- remont wodociągu lub podjazd dla niepełnosprawnych do budynku D

120 000,00

- budowa budynku administracyjno - socjalnego z pomieszczeniami terapeutycznymi
DPS w Łętowni

2 300 000,00

Ośrodki wsparcia

677 166,00

W tym:
-wydatki bieżące:

677 166,00

w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące

677 166,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

26 768,00

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

26 768,00
26 768,00
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w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

22 737,30
4 030,70

610 000,00

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej

610 000,00

609 000,00
526 000,00
83 000,00

1 000,00

287 000,00

W tym:
-wydatki bieżące:

287 000,00

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

286 000,00

w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

85295

Pozostała działalność
W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)

853
85311

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

245 500,00
40 500,00
1 000,00

325 097,95
325 097,95

325 097,95

2 214 720,54
306 670,98
306 670,98
306 670,98

270 000,00

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

85333

Powiatowe urzędy pracy
W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

270 000,00

269 000,00
172 500,00
96 500,00
1 000,00

1 638 049,56
1 638 049,56
1 634 049,56
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w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

854

Edukacyjna opieka wychowawcza
85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:

85404

169 840,00
4 000,00

10 197 362,58
1 055 026,00
1 055 026,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 054 526,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

624 894,00

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(2) dotacje na zadania bieżące
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

85406

1 464 209,56

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

910 000,00
144 526,00
500,00

624 894,00
291 769,00
243 967,00
47 802,00

332 865,00
260,00

1 944 959,00

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
-wydatki majątkowe

1 909 959,00

1 909 659,00
1 619 662,00
289 997,00
300,00

35 000,00

w tym:
- inwestycja
- wymiana okien w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Makowie
Podhalańskim

85410

Internaty i bursy szkolne

35 000,00

1 266 855,41

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

85411

1 266 855,41

1 263 355,41

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

903 972,38

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

359 383,03

Domy wczasów dziecięcych

3 500,00

1 344 641,00
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W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

1 344 641,00

1 299 641,00
1 010 480,00
289 161,00
45 000,00

55 000,00
55 000,00
55 000,00

149 567,25

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:

49 567,25

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

49 367,25

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

26 500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

22 867,25

-wydatki majątkowe

200,00
100 000,00

w tym:
- inwestycja
- remont pomieszczeń w schronisku przy ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

85419

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

100 000,00

3 666 895,00

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3 666 895,00
3 666 895,00

34 891,00

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85495

Pozostała działalność

34 891,00
34 891,00

34 891,00

54 633,92

W tym:
-wydatki bieżące:

54 633,92

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

41 549,92

w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

855

Rodzina

41 549,92

13 084,00

2 972 448,00
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85504

Wspieranie rodziny

26 350,00

W tym:
-wydatki bieżące:

26 350,00

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

85508

Rodziny zastępcze

850,00
850,00

25 500,00

2 381 133,00

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 381 133,00
679 079,00

w tym:

85510

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

651 079,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

28 000,00
1 702 054,00

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

564 965,00

W tym:
-wydatki bieżące:

564 965,00

w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

900
90005

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:

529 965,00
35 000,00

8 633 176,80
8 280 876,80
566 405,80

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

307 900,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

295 000,00

(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)

12 900,00

258 505,80

W tym:
-wydatki majątkowe:
w tym:

7 714 471,00

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe)

7 714 471,00

-Realizacja PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł
energii i poprawy jakości powietrza..." poprzez min. pomp ciepła, paneli
fotowoltaicznych w gminach Powiatu Suskiego

7 633 471,00
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-Realizacja PGN „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł
energii i poprawy jakości powietrza..." poprzez min. montaż kotłów do spalania
węgla i biomasy V klasy w gminach Powiatu Suskiego

90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

81 000,00

332 300,00

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90095

92105

9 500,00

9 500,00

(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)

322 800,00

Pozostała działalność

20 000,00

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:

20 000,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

20 000,00

w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

921

332 300,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury

20 000,00

331 185,40
63 500,00

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(2) dotacje na zadania bieżące
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

92116

Biblioteki
W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące

92118

Muzea
W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące

92195

Pozostała działalność

63 500,00
25 000,00
5 000,00
20 000,00
32 500,00
6 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00

7 000,00
7 000,00
7 000,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00

157 685,40
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W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(2) dotacje na zadania bieżące

157 685,40
56 000,00
10 000,00
46 000,00
1 500,00

(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)

926
92601

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe

100 185,40

701 000,00
600 000,00

W tym:

92605

-wydatki bieżące:
w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące

500 000,00

-wydatki majątkowe:
w tym:
inwestycja
- remont budynku Krytej Pływalni

100 000,00

500 000,00

100 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

101 000,00

W tym:
-wydatki bieżące:
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

101 000,00
59 500,00
12 500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(2) dotacje na zadania bieżące

47 000,00

(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 000,00

25 500,00

RAZEM

121 021 575,29
w tym:
- wydatki bieżące:

99 392 418,43

w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej

9 301 360,67

-wydatki majątkowe:

21 629 156,86

w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b oraz środków
bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej

7 947 413,57

§ 3.
1. Różnica między dochodami planowanymi, a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie
18 071 580,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz
wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
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2. Ustala się przychody Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok w łącznej kwocie 19 241 580,59 zł i rozchody
Budżetu w łącznej kwocie 1 170 000,00 zł.
jak poniżej:
WYSZCZEGÓLNIENIE
1. DOCHODY OGÓŁEM
2. WYDATKI OGÓŁEM
3. Wynik - deficyt/nadwyżka
4. PRZYCHODY BUDŻETU
z tego:

PLAN NA 2021
ROK
102 949 994,70
121 021 575,29
-18 071 580,59
19 241 580,59

- kredyty; pożyczki
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach

9 898 865,10

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

9 342 715,49

5. ROZCHODY BUDŻETU
z tego:
- spłata rat z zaciągniętych kredytów i pożyczek
- lokata

1 170 000,00
1 170 000,00

Środki i wydatki Budżetu Powiatu Suskiego związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach - dotyczy Funduszu Dróg Samorządowych.
Przychody w wysokości 2 587 789 ,00 zł (środki które wpłynęły w 2020 r.) zostały ujęte w § 905 w 2021 r.
są to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
DZIAŁ
ROZDZIAŁ

600

NAZWA
Transport i łączność

60018

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych
W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- wydatki majątkowe
w tym:
inwestycja

WYDATKI

2 587 789,00
2 587 789,00
1 198 287,00
1 198 287,00
1 198 287,00

1 389 502,00
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- przebudowa drogi powiatowej nr 1688 K Maków-Żarnówka-WieprzecKojszówka: odcinek I - (w km od 3+401,00 do km 3+601,00); odcinek II - (w
km od 9+612,00 do km 10+150,00); odcinek III - (w km od 10+440,00 do km
12+560,00) w miejscowościach Żarnówka, Wieprzec, Kojszówka, Gmina
Maków Podhalański, Powiat Suski

RAZEM:

1 389 502,00

2 587 789,00

Środki i wydatki Budżetu Powiatu Suskiego związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach - dotyczy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przychody w wysokości 7 293 866 ,54 zł (środki które wpłynęły w 2020 r.) zostały ujęte w § 905 w 2021 r.
są to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
DZIAŁ
ROZDZIAŁ

600

NAZWA
Transport i łączność

60014

Drogi publiczne powiatowe
W tym:
- wydatki majątkowe
w tym:
inwestycja
- rozbiórka mostu drewnianego i budowa mostu żelbetowego w/c DP nr
1683K Jordanów-Toporzystko-Sidzina w m. Toporzysko

60018

WYDATKI

2 836 876,83
2 150 000,00
2 150 000,00

900 000,00

- rozbiórka mostu i budowa mostu żelbetowego w/c DP nr 1693K ZawojaMarkowa w m. Zawoja

1 250 000,00

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

686 876,83

W tym:
- wydatki majątkowe

686 876,83

w tym:
inwestycja
- przebudowa drogi powiatowej nr 1688 K Maków-Żarnówka-WieprzecKojszówka: odcinek I - (w km od 3+401,00 do km 3+601,00); odcinek II - (w
km od 9+612,00 do km 10+150,00); odcinek III - (w km od 10+440,00 do km
12+560,00) w miejscowościach Żarnówka, Wieprzec, Kojszówka, Gmina
Maków Podhalański, Powiat Suski

750

Administracja publiczna

75020

Starostwa powiatowe

686 876,83

348 613,07
348 613,07

W tym:
- wydatki majątkowe

348 613,07

w tym:
inwestycja
- przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa wraz z instalacjami CO,
wodno-kanalizacyjnymi oraz elektrycznymi na działce nr 9972/12

801

Oświata i wychowanie

80115

Technika

348 613,07

1 808 376,64
945 000,00

W tym:
- wydatki majątkowe

945 000,00

w tym:
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inwestycja

80120

- budowa przewiązki między budynkiem nr 1 i nr 2 Zespołu Szkół im.bł.ks.
Piotra Dańkowskiego w Jordanowie

470 000,00

- budowa kompleksu boisk wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną przy ZS im.
W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

475 000,00

Licea ogólnokształcące

863 376,64

W tym:
- wydatki majątkowe

863 376,64

w tym:
inwestycja
- termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej oraz
modernizacja kotłowni w budynku I LO w Suchej Beskidzkiej
- wykonanie robót polegających na montażu ścian działowych, rozbiórce
starych, wymianie stolarki okiennej oraz pracach wykończeniowych w
budynku Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego na działce
3669/6, 3669/5 położonej w miejscowości Jordanów

852

Pomoc społeczna

85202

810 000,00

53 376,64

2 300 000,00
2 300 000,00

Domy pomocy społecznej
W tym:
- wydatki majątkowe

2 300 000,00

w tym:
inwestycja
- budowa budynku administracyjno - socjalnego z pomieszczeniami
terapeutycznymi DPS w Łętowni

RAZEM:

2 300 000,00

7 293 866,54

Przychody w wysokości 17 209,56 zł ze środków przekazanych w 2020 r. do Budżetu Powiatu z Funduszu
Pracy oraz wydatki na zadania realizowane zgodnie z art. 31 qa ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
DZIAŁ
ROZDZIAŁ

853

NAZWA

WYDATKI

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85333

Powiatowe urzędy pracy
W tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17 209,56
17 209,56
17 209,56
17 209,56
17 209,56

RAZEM:

17 209,56

§ 4.
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie:

794 757,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie: 205 243,00 zł
§ 5.
Z dochodów i wydatków Budżetu wyodrębnia się:
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1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami- zgodnie z poniższym zestawieniem:
DZIAŁ
ROZDZIA
Ł paragraf
1

010
01095

NAZWA

DOCHODY

WYDATKI

2

3

4

1 334,00
1 334,00

1 334,00

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
dochody bieżące

2110

01095

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

1 334,00

1 334,00

Pozostała działalność

1 334,00

W tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

1 334,00
1 334,00

1 334,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

020
02001

Leśnictwo
Gospodarka leśna
dochody bieżące

2110

02001

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

7 114,00
7 114,00
7 114,00

7 114,00

Gospodarka leśna

7 114,00

W tym:
wydatki bieżące

7 114,00

w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

7 114,00

7 114,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

600
60095

Transport i łączność
Pozostała działalność
dochody bieżące

2110

60095

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

3 968,00
3 968,00

3 968,00

Pozostała działalność

3 968,00
3 968,00
3 968,00
3 968,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące

2110

70005

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 968,00

3 968,00

W tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

700
70005

7 114,00

170 000,00
170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

W tym:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8C85EBB6-0EA1-4B66-A54A-D55181DD0AB0. Uchwalony

Strona 28

170 000,00

wydatki bieżące
w tym:

170 000,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

120 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

50 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

710
71012

Działalność usługowa
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
dochody bieżące

2110

71012

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

1 050 946,00
476 903,00

1 050 946,00

476 903,00

476 903,00

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

476 903,00

W tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

476 903,00
476 903,00

w tym:
111 903,00
365 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

71015

Nadzór budowlany
dochody bieżące

2110

71015

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

574 043,00
574 043,00

574 043,00

574 043,00

Nadzór budowlany
W tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

574 043,00
573 043,00

510 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

63 043,00

(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

750
75011
2110

75011

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

1 000,00

33 870,00
14 870,00

33 870,00

14 870,00

14 870,00

Urzędy wojewódzkie
W tym:

14 870,00

wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

14 870,00

14 870,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75045
2110

75045

Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

Kwalifikacja wojskowa

19 000,00
19 000,00

19 000,00
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W tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

752
75212
2110

75212

Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

19 000,00
19 000,00
13 950,00
5 050,00

2 300,00
2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

Pozostałe wydatki obronne
W tym:

2 300,00

wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 300,00
600,00
1 700,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

754
75411
2110

75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

4 799 957,00
4 799 957,00
4 799 957,00

4 799 957,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W tym:
wydatki bieżące
w tym:

4 799 957,00
4 599 957,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

755
75515
2110

75515

Wymiar sprawiedliwości
Nieodpłatna pomoc prawna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

4 247 656,00
352 301,00
200 000,00

198 000,00
198 000,00

198 000,00

Nieodpłatna pomoc prawna

198 000,00
71 940,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 735,08
63 204,92

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(2) dotacje na zadania bieżące

85156

Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

198 000,00

198 000,00

W tym:
wydatki bieżące
w tym:

851

4 799 957,00

126 060,00

1 289 516,00

1 289 516,00

1 289 516,00
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2110

85156

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

1 289 516,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 289 516,00

W tym:
wydatki bieżące

1 289 516,00

w tym:
1 283 937,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(2) dotacje na zadania bieżące

852
85203
2110

85203

1 283 937,00
5 579,00

Pomoc społeczna

703 934,00

Ośrodki wsparcia

677 166,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

677 166,00

677 166,00

Ośrodki wsparcia
W tym:
wydatki bieżące
w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące

85205
2110

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

703 934,00

677 166,00

677 166,00

26 768,00
26 768,00

26 768,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W tym:

26 768,00

wydatki bieżące
w tym:

26 768,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

22 737,30

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

853
85321

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
dochody bieżące

2110

85321

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

4 030,70

240 000,00
240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
W tym:

855

wydatki bieżące
w tym:

240 000,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Rodzina

240 000,00
158 000,00

82 000,00

519 959,00

519 959,00
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85504

2110

85504

Wspieranie rodziny

26 350,00

dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

26 350,00

26 350,00

Wspieranie rodziny

26 350,00

W tym:
wydatki bieżące

26 350,00

w tym:
850,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

850,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

85508

2160

85508

Rodziny zastępcze

25 500,00

466 854,00

dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane
z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

466 854,00

466 854,00

Rodziny zastępcze

466 854,00

W tym:
466 854,00

wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 800,00

w tym:
4 800,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

85510

2160

85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane
z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

462 054,00

26 755,00
26 755,00

26 755,00

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

26 755,00

W tym:
26 755,00

wydatki bieżące
w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące

26 755,00

9 020 898,00

RAZEM

9 020 898,00

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego- zgodnie z poniższym zestawieniem:
DZIAŁ

ROZDZIAŁ
paragraf

NAZWA

DOCHODY

WYDATKI

1

2

3

4

852
85220

Pomoc społeczna

47 000,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

47 000,00

47 000,00
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2310

85220

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

47 000,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

47 000,00

W tym:
47 000,00

wydatki bieżące
w tym:

47 000,00

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

855
85508
2310

85508

Rodzina
Rodziny zastępcze

47 000,00

200 000,00
200 000,00

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

200 000,00

200 000,00

Rodziny zastępcze

200 000,00

W tym:
200 000,00

wydatki bieżące
w tym:
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

900
90005
6619

90005

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

800 000,00
800 000,00

200 000,00
800 000,00

800 000,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

800 000,00

W tym:
800 000,00

wydatki majątkowe
w tym:
-Realizacja PGN „Programu zwiększania wykorzystania
odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza..."
poprzez min. pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach
Powiatu Suskiego (4) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki
majątkowe)

OGÓŁEM DOTACJE

800 000,00

1 047 000,00

1 047 000,00

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
organami administracji rządowej - zgodnie z poniższym zestawieniem:
DZIAŁ

ROZDZIAŁ
paragraf

NAZWA

DOCHODY

WYDATKI

1

2

3

4

750
75045
2120

75045

Administracja publiczna
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

Kwalifikacja wojskowa

20 370,00
20 370,00

20 370,00

20 370,00

20 370,00
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W tym:
20 370,00

wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

801
80195

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność

2120

80195

20 370,00
20 370,00

219 000,00
219 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

219 000,00

219 000,00

Pozostała działalność

219 000,00

W tym:
219 000,00

wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

219 000,00
144 200,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

74 800,00

239 370,00

OGÓŁEM DOTACJE

239 370,00

4. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, wydatki na finansowanie zadań Powiatu
Suskiego w zakresie ochrony środowiska- zgodnie z poniższym zestawieniem:
DZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

ROZDZIAŁ
paragraf

DOCHODY

WYDATKI

900
90019
§ 0570
900

90019
§ 0690

900

90005

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od
osób fizycznych ( za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)
Wpływy z różnych opłat (w tym opłaty za korzystanie ze
środowiska)

5 000,00

100 000,00

Ochrona powietrza
wkład własny do projektu w ramach "Programu Zwiększania wykorzystania
naturalnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza Natura 2000 powiatu
suskiego - biomasa
serwis zastępczy w ramach Programu Zwiększania wykorzystania
naturalnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza Natura 2000 powiatu
suskiego

15 000,00

64 000,00

900
90026
900

90095

900

90095

Gospodarka odpadami (przeterminowane leki)

6 000,00

Edukacja ekologiczna

10 000,00

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i
utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków

10 000,00
105 000,00

105 000,00

§ 6.
Informacja o dochodach odprowadzanych do Budżetu Państwa z zadań zleconych na 2021 r.
jak poniżej
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DZIAŁ

NAZWA

ROZDZIAŁ

PLAN NA 2021 ROK

paragraf

700

Gospodarka mieszkaniowa

598 000,00
598 000,00
4 100,00
369 400,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

2 100,00

0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0970 Wpływy z różnych dochodów

710

220 000,00
400,00
2 000,00
150,00
150,00

Działalność usługowa

71015
0640
0970

754

Nadzór budowlany
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień
Wpływy z różnych dochodów

100,00
50,00
3 000,00
3 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

1 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

50,00
1 000,00
450,00
3 100,00

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

853

85321

3 100,00

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

3 100,00
604 250,00

0690 Wpływy z różnych opłat
OGÓŁEM
§ 7.

Wydatki Budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w 2021 r. w łącznej kwocie
8 917 059,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 8.
Przyjmuje się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach
publicznych oraz wydatków nim finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 9.
1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego „Kryta Pływalnia” zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
2. Z budżetu udziela
kwocie 500 000,00 zł

się

dotacji

dla

Zakładu

Budżetowego

„Kryta

Pływalnia”

w łącznej

w tym:
a) dotacja przedmiotowa na dopłaty do cen jednostkowych biletów.
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§ 10.
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Suskiego do dokonywania:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, innych niż
określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy
wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze
stosunku pracy,
2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków w granicach rozdziału,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te
nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku
niż bank prowadzący obsługę budżetu,
5) zaciągania w roku 2021 kredytu bieżącego odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
z którego limit zobowiązań nie może przekroczyć limitu 3 000 000,00 zł.
2. Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych upoważnia się Zarząd Powiatu Suskiego
do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków bieżących:
1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy
Finansowej
2) w obrębie wydatków w dziale w ramach rozdziału budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych
tych jednostek - z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Suskiego do:
1) zaciągania w roku 2021 kredytu bieżącego odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
z którego limit zobowiązań nie może przekroczyć limitu 3 000 000,00 zł
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku
niż prowadzący obsługę budżetu.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego.
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§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Suskiego
Jan Banaś
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Załącznik Nr 1
do Uchwały 0007/XXV/186/2021
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO
W ROKU 2021 ROKU
Dział Rozdział
1

600

630

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

3

4

5

6

2

Transport i łączność
60016 Drogi publiczne
gminne

801

851

852

5 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

5 000,00

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75495 Pozostała działalność

755

100 000,00

Turystyka
63095 Pozostała działalność

754

100 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

Wymiar
sprawiedliwości
75515 Nieodpłatna pomoc
prawna

Oświata i
wychowanie
80116 Szkoły policealne

5 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

5 000,00

126 060,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom - nieodpłatna pomoc prawna
realizowana przez organizacje pozarządowe

126 060,00

704 568,00
Dotacja podmiotowa bieżąca z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

483 679,00

80120 Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa bieżąca z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

220 889,00

Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne

85156 Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne oraz
świadczenia dla osób
nie objętych
obowiązkiem
ubezpieczenia
Pomoc społeczna

665 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych - dotacja dla SP
ZOZ na dofinansowanie zadań i zakupów
inwestycyjnych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych - dotacja dla
Rodzinnego Domu Dziecka na składki
zdrowotne dla dzieci

5 579,00

665 000,00

5 579,00

1 718 956,30

Strona 1
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85202 Domy pomocy
społecznej

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych

1 000 000,00

85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

677 166,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom - program "Aktywni mogą więcej II"

41 790,30

85295 Pozostała działalność

853

Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
85311 Rehabilitacja
zawodowa i społeczna
osób
niepełnosprawnych

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

85311 Rehabilitacja
zawodowa i społeczna
osób
niepełnosprawnych

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

106 069,34

96 426,67

9 642,67

85311 Rehabilitacja
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
zawodowa i społeczna dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
osób
stowarzyszeniom
niepełnosprawnych
85311 Rehabilitacja
zawodowa i społeczna
osób
niepełnosprawnych
854

855

900

98 837,33

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych

101 764,31

Edukacyjna opieka
wychowawcza
85404 Wczesne wspomaganie Dotacja podmiotowa bieżąca z budżetu dla
rozwoju dziecka
niepublicznej jednostki systemu oświaty
85419 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze
Rodzina
85510 Działalność placówek
opiekuńczowychowawczych

Dotacja podmiotowa bieżąca z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

85510 Działalność placówek
opiekuńczowychowawczych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych - pokrycia
kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu
Dziecka

85510 Działalność placówek
opiekuńczowychowawczych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych - świadczenia
500+

3 999 760,00
332 865,00
3 666 895,00
245 000,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów
utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska

200 601,64

284 965,00

245 000,00

258 210,00

26 755,00

81 000,00
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90005 Ochrona powietrza
atmosferycznego i
klimatu

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
92105 Pozostałe zadania w
zakresie kultury

81 000,00

128 500,00

12 500,00

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

20 000,00

92116 Biblioteki

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

100 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących

7 000,00

92120 Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami

92195 Pozostała działalność

15 500,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

92105 Pozostałe zadania w
zakresie kultury

92118 Muzea

926

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych wymiana niskoefektywnych kotłów na
wysokosprawne kotły na pellet dla osób
fizycznych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

3 000,00

1 500,00
508 000,00

Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
92605 Zadania w zakresie
kultury fizycznej

92605 Zadania w zakresie
kultury fizycznej

Dotacja przedmiotowa bieżąca na dopłaty do
biletów na basen
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

500 000,00

17 500,00

8 000,00

1 752 569,34

RAZEM DOTACJE
Ogółem:

17 500,00

7 164 489,94

8 917 059,28
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0007/XXV/186/2021
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW WŁASNYCH NA 2021 R.
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
paragraf

NAZWA

DOCHODY

WYDATKI

2

3

4

1

801
80115

Oświata i wychowanie
Technika
dochody bieżące

1 250,00

Technika

1 250,00

W tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

1 250,00
1 250,00

1 250,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80117

Branżowe szkoły I i II stopnia
dochody bieżące

3 750,00
3 750,00

3 750,00

0830 Wpływy z usług

80117

5 000,00

1 250,00

0830 Wpływy z usług

80115

5 000,00
1 250,00

Branżowe szkoły I i II stopnia

3 750,00

W tym:
wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

3 750,00
3 750,00

3 750,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

RAZEM

5 000,00

5 000,00
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0007/XXV/186/2021
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"KRYTA PŁYWALNIA" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NA 2021 ROK
DZIAŁrozdział

926
92601

NAZWA

KWOTA W ZŁ

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
PRZYCHODY

I

Stan środków obrotowych na początek roku

II

Przychody ogółem
w tym:

2 694 576,00

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

Dotacja przedmiotowa z budżetu
otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Razem I + II

70 000,00
2 122 576,00
2 000,00
500 000,00

2 694 576,00
WYDATKI

I

II

Wydatki ogółem

2 604 576,00

w tym:

wydatki bieżące

2 604 576,00

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 500 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

Razem I + II

90 000,00

2 694 576,00
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Kalkulacja dotacji przedmiotowej w 2021r.
dla samorządowego zakładu budżetowego
Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej

500.000,00 zł.
2.122.576,00 zł.

1. Planowana dotacja w kwocie
2. Planowane wpływy ze sprzedaży usług w kwocie
3. Procentowy udział dotacji w przychodach ze sprzedaży razem (1+2)

19,06%

Wyszczególnienie

Planowana liczba sprzedanych
usług

Planowana wartość
wpływu ze sprzedaży
netto

Procentowy udział
w sprzedaży
%

Planowana wartość
dotacji
netto

Planowana wartość dotacji
jednostkowa
(na jednego klienta)
netto

Karnety
Bilety normalne
Bilety ulgowe
Bilety instruktorskie
Rezerwacje
Nauka pływania
Bilety rodzinne

4.000
35.000
65.000
610

733.350,01
305.226,43
713.822,31
68.559,20

34,55
14,38
33,63
3,23

172.750,00
71.900,00
168.150,00
16.150,00

43,19
2,05
2,59
26,47

85
23.000

5.094,18
296.523,87

0,24
13,97

1.200,00
69.850,00

14,12
3,04

2.122.576,00

100

Razem

500.000,00
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