Oois planowanvch wdatków na 2013 rok.
Zap]anowane na 2013 rok Wydatki Wynoszą 66,804,177 Zł,
Zap anowane W budźecie środkipzeznacza slę na rea]izację następujących zadań|
Dz, 010 rolnictwo ]łowiectwo

-składka na

u"ź spółkilłodnej z pżeznaczeniem na konseMację

ulządzeń melioracji Wodnych oraz

rcWóW plzydrożnych,

-składka na żecz Izby Rolniczej,
-Zadań realizowanych W ramach Odnowy Wsi Dolnoś ąskiej,

Dz 600 - transooń iłaczność

-środkina realizację Zadań inwestycyjnych Wykazanychw tabelinr 5
o[ganizację lokalnego transpońu zbiorowego,
- bieżące utzyrnanje i remonty dóg, u|ic i chodnjkóW
-

W

mieście igmin]e,

Dz.630 - turvstyka
składka na zecz:

stoważyszenia Loka]na Grupa Działania 'Kraina Wzgóź Tzebnickich',
- stowalzyszenie Gmin cyste§kich,
-

D7 700 -

wydatki

_0osOodarka

orunla,n

i

nieruchomościam,

*iązane z gospodarka gruntaml i nieruchomościamj, tj, Wyceny nieruchomości do spzedaży

i aktualjzacji stanu ZasobóW, itp,,
-

opłaty z Mułu użytkowania gruntóW na cele nierolnicz€,

Dz. 710 - działalnośćusłuoowa
l, P|anowanie pżestzenne, W tym:

-

kontynuacja prac
pżestżennego

nad

opracowpvaniem miejscowych planóW zagospodarowania

opracowanie p|anóW miejscowych dla obszaru m]asla Tżebnica
opracowanie planóW mjejscowych dla obszaru gminy Tęebnica
|l, Pżygolowanie ana|iz, plojektóW i koncepcj] architektoniczno-urbanistycznych,
podkładóW mapowych dla tych celóW,
]l], Wydatki na opracowania geodezyjne i kańograiiczne,

W tym pozyskiwanje

750, adminisiracla publiczna
Zaplanowale W tym dziale środki pueznacza s'ę 1a:
1, Realizację zadania zleconego Z zakresu administracji lządowej, tj, Użąd stanu cywjlnego, ewidencja
DZ,

2,
3,

ludności, dowody osob]ste,
Pokrycle kosztóW f unkcjonoWania Rady I\,4iejskiej,
Koszty funkcjonowania lJlzędu Miejskiego, tj, płace Wraz z pochodnymi, utżymanie i bleżące remonty
jtp,
budynku U|zędu Miejskiego i Ratusza, opłaty za Usługipocźowe, t€lekomunikacyjne,

4, Środki na promocję 9miny,
5,

Różne Wydatki (o€anizacjąkonku§óW,

DZ, 751

-

śWiąilokalnych i państwowych, publikacje),

użedv nacze|nvch orqanóW

sadownictwa

WładZV pańshvowei. kontroli

Zaplanowane środki, W całościpochodzące
Iealizację zadania Zleconego, tj. prowadzenie

i

ochronv Drawa oraz

Z dotacji z budżetu państwa, pźeznacza slę

na

i aktualizację stałego rejestru WyborcóW,

4

Dz, 754 - bezDieczeństwo DubIjczne i ochrona DzeciwDożarowa

Zaplarowane

W

t}r

d7ia,e środ<i puelnacza sie

ra

1) Wydatki inwestycyjne Wykazane w tabelinr 5;

2) dzlałalnośćochotniczych straży Pożarnych, ij,:

Zakup częścii pallwa do samochodóW strażacklch oraz ]ch lemonty,
-Zakup odzieży dla strażakóW j splżętu pożarnlczego,
-Wynagrodzenie kierowcóW - konseMatolóW oraz Wypłatę ekwiwa|entu Za Udział W akcjach
-

gaśniczych,
-szkolenia członkóW 0sP i l\lDP
-ubezpieczeniestrażakóW, budynkóWi samochodóW,
-bieżące remonty lem z, koszty energii itp,,
-badania lekarskie kierowców i strażaków,
2) rea izaqę zadania z Zakres U ad min iskacji lz ądowe] z econ ego
3) dZia]alnośó

g

min ie

z zaktesu obncny cywi nej,

stlaży Miejskiej

DZ.757 - obsłUoa dłuou publiczneoo
Zaplanowane tu Wydaik] to odsetki od samolządowych papieróW Wańośclowych lub zaciągniętych p7ez
pożyczek onz rcz|lcze|ia z bankami zwiąane z obsługą
iednostkę samorządu terytor]a]nego kredytóW i
długu publicznego

DZ,758

- ńżne rczliczenia

ZaplanoWano reZerw:

-,

celowąna Zadania Własne z7aklesu ZażŃzania kryzysowego

W

kwocie 131,673 zł

ogólnąW kwocie 66,827 Zł

DZ. 801 - ośWiata i Wvchowanie
Zaplanowane środki pżeznacza slę na:

1,Utźymanie szkoł podstawowych, pźedszkoli i gimnazjóW oraz zadanie inwestycyjne
pad nazwą- żażądzan]e energiąW budynkach użytecznośCipubl]cznej Jednosiek

san]ożądu Terytoriainego
3,

Dowożenie ucznióW do szkoł i uiżymanie Zespołu Administracyjnego Piacówek oświatowych,
Pzewiduje się Wydatki na dokszlałcanje idoskonalenie nauczyc]eli,

4,

Zaplanowano dotacje:

2.

-

dla społeoznej szkoły Podstawowej, Społecznego Pżedszkola lnt€gracyjnego

oraz pzedszkola

,,smerfl W Boleścinie

celowąna czeMony Ba]onjk,

Środki w tym dziale pżeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
ProblemóW Alkoholowych oraz Progran]u Pżeciwdziałanja Narkonranii oraz na zadanie inweslycyjneI
- Projekt pzychodniW Tzebnjcy

Dz. 852 - Pomoc sDołeczna
Zaplanowane W tym dziale środkipźeznacza się na rcalizacje zadań bleżących, tj,;
- odpłatnośćZa pobyl W domach pomocy społecznej,
-dofinansowanie ośrodka Wsparcia - dotacja celowa
-llnansowanie zadań bieżących realizowanych p]zez ośrodekPomocy społecznej,

dotacji Z budżetu pańitwa realizowane Są śWiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
zdrowotńe opłacane osoby pobierające niektóre śWiadczenia Z pomocy społecznej, Ponadto gmina
otźyn]a dotacje na dofinansowanie Własnych zadań bieżących, tj, na utżymanie ośrodka Pomocy

Z

2

i

społecznej oraz dożywianie dZ]eci,
854

-

edLkacVina oDieka WchoWaWcża

Zabezpiecza sję środki na Utżymanie śWietlicszkolnych, pon]oc n]ater]alnądla uczniów,
Dz, 900 - oospodarka komuna]na i ochrona środowiska

Pzew,dz'are

W

tyn dz'a,e ślodkipueżnacza s ę na;

realizację Zadań bieżących, W tymI

oczyszcżanie Wód opadowych,
-Wydatki na obsługę sieci Wodno-kanalizacyjnej,
- czynsz dzieżawny j opłatę za grunty pod Wysypisko
-

W

Marcinowie,

- rekult!ĄVację składowiska odpadóW w Jaszycach,

-oczyszczanie mjasta,
- utzymarie zeleni w mieście igmin e
- kosżty Wyłapywania bezdomnych pSóW i umieszczania ich w schloniskach

-ośWietlenie Ulic placóW idróg W mieścieigrninie,
- Wpłata na utżymanie biura ZWiąZku Gn]in Bychowo
oraz zadań inweslycyjnych ujętych W tabe]inr 5.

Dz 921 - kultura iochlona dziedziciwa narodoweoo
Zap|anowane środkipzeznacza się na rea]iżację następujących zadań|
-

dotacje podmiotowe

- dotacje celowe
-

,

b]eżące utżyman]e śW]etlic,

oraz Zadań inwestycyjnych ujętych w tabeli nr 5 (W tym zadania- Zaęądzanie energią W budynkach
użyteczności publicznej Jednostek samożądu Terytorialne9o),
DZ,926 - kultura fizvczna isooń
Pżewidziane śrcdk] pżeznacza slę na:
- utrzymanie objektóW spońowych,
-

organizacje impreż spońowych,

- dotacje celowe

oraz Zadań inweslycyjnych ujętych

W

tabel] nr5,

