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UCHWAŁA NR XX/ /2020 
RADY MIASTA LUBOŃ 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1) ) i art. 212, 235, 236, 

237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 

z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie  165.563.004,28 zł, 

z tego: 

- dochody bieżące w kwocie  157.103.046,77 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 8.459.957,51 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”; 

2) §1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 

ustawami  w wysokości 47.822.736,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 3a.”; 

3) §1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją 

zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 7.807.044,88 zł.”; 

4) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. 

poz. 1622 i 1649. 
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„Ustala się wydatki budżetu na 2020 w łącznej kwocie 174.390.307,43 zł, 

z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie  151.114.783,94 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 23 275 523,49 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a,”; 

5) 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi 

ustawami w wysokości 47.822.736,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 3b,”; 

6) 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją 

zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 9.401.023,56 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 5.”. 

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3a, 3b, 5 i 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian 

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5 i 6 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.
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Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2020

Budżet na rok 2020

Zmiany do Załącznika nr 1

do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan
Plan po

zmianach

Załącznik nr 1
do Uchwąły nr XX/---/2020 Rady Miasta Luboń z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Transport i łączność600 -135 576,765 655 371,01 5 519 794,25

Lokalny transport zbiorowy60004 -18 000,003 946 533,62 3 928 533,62

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 terytoria

2057 75 973,850,00 75 973,85

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 terytoria

6257 -93 973,853 946 533,62 3 852 559,77

Drogi publiczne gminne60016 -117 576,761 708 837,39 1 591 260,63

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 terytoria

6257 -117 576,761 640 837,39 1 523 260,63

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

751 29 165,006 048,00 35 213,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej75107 29 165,000,00 29 165,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

2010 29 165,000,00 29 165,00

Pomoc społeczna852 1 200,00794 234,05 795 434,05

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej”,

85213 200,0019 958,00 20 158,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych0940 200,000,00 200,00

Zasiłki stałe85216 1 000,00177 226,00 178 226,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych0940 1 000,001 000,00 2 000,00

Rodzina855 1 500,0047 735 902,69 47 737 402,69

Karta Dużej Rodziny85503 1 500,000,00 1 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

2010 1 500,000,00 1 500,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska900 2 741 016,0011 808 221,11 14 549 237,11

Gospodarka ściekowa i ochrona wód90001 4 104 000,00936 100,00 5 040 100,00
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Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan
Plan po

zmianach

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 4 104 000,00654 600,00 4 758 600,00

Pozostała działalność90095 -1 362 984,001 362 984,00 0,00

Wpływy ze zbycia praw majątkowych0780 -1 362 984,001 362 984,00 0,00

RAZEM DOCHODY 2 637 304,24162 925 700,04 165 563 004,28
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Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2020

Budżet na rok 2020

Zmiany do Załącznika nr 2

do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

Załącznik nr 2
do Uchwąły nr XX/---/2020 Rady Miasta Luboń z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Transport i łączność600 181 855,9722 929 506,91 23 111 362,88

Lokalny transport zbiorowy60004 176 976,009 380 502,12 9 557 478,12

Wydatki bieżące -223 024,00 4 514 132,004 737 156,00

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, związane z programami finansowanymi
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

33 129,60 75 973,8542 844,25

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem
programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy

5 846,40 19 588,1513 741,75

Dotacje na zadania bieżące -262 000,00 4 214 906,004 476 906,00

Wydatki majątkowe 400 000,00 5 043 346,124 643 346,12

w tym:

Zakup i objęcie akcji i udziałów 400 000,00 960 000,00560 000,00

Drogi publiczne gminne60016 4 879,9713 352 890,79 13 357 770,76

Wydatki majątkowe 4 879,97 9 038 515,769 033 635,79

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 000,00 7 036 000,007 000 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

-117 576,76 1 343 419,981 460 996,74

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy

86 456,73 659 095,78572 639,05

Gospodarka mieszkaniowa700 381 000,003 407 347,00 3 788 347,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami70005 381 000,003 107 347,00 3 488 347,00

Wydatki bieżące 81 000,00 2 388 347,002 307 347,00

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań

81 000,00 1 372 519,001 291 519,00

Wydatki majątkowe 300 000,00 1 100 000,00800 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 1 100 000,00800 000,00

Działalność usługowa710 39 000,00210 700,00 249 700,00

Zadania z zakresu geodezji i kartografii71012 -61 000,0092 000,00 31 000,00

Wydatki bieżące -61 000,00 31 000,0092 000,00

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań

-61 000,00 31 000,0092 000,00

Cmentarze71035 100 000,0024 000,00 124 000,00
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Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

Wydatki majątkowe 100 000,00 100 000,000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 100 000,000,00

Administracja publiczna750 29 693,277 675 146,00 7 704 839,27

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)75023 30 000,006 689 376,00 6 719 376,00

Wydatki bieżące 30 000,00 6 669 376,006 639 376,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 5 279 815,005 249 815,00

Pozostała działalność75095 -306,7384 959,00 84 652,27

Wydatki bieżące -306,73 84 652,2784 959,00

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań

-306,73 84 652,2784 959,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

751 45 165,006 048,00 51 213,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej75107 45 165,000,00 45 165,00

Wydatki bieżące 45 165,00 45 165,000,00

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań

19 010,60 19 010,600,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 154,40 26 154,400,00

Oświata i wychowanie801 1 546 424,0053 528 737,50 55 075 161,50

Szkoły podstawowe80101 1 511 718,0028 346 683,00 29 858 401,00

Wydatki bieżące 1 511 718,00 29 848 401,0028 336 683,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 511 718,00 24 755 747,0023 244 029,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych80103 6 501,00265 145,00 271 646,00

Wydatki bieżące 6 501,00 271 646,00265 145,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 501,00 207 001,00200 500,00

Licea ogólnokształcące80120 26 717,00327 157,00 353 874,00

Wydatki bieżące 26 717,00 353 874,00327 157,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 717,00 341 098,00314 381,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych

80150 1 488,001 061 957,00 1 063 445,00

Wydatki bieżące 1 488,00 1 063 445,001 061 957,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 488,00 806 085,00804 597,00

Pomoc społeczna852 1 200,004 964 353,00 4 965 553,00
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Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej”,

85213 200,0025 500,00 25 700,00

Wydatki bieżące 200,00 25 700,0025 500,00

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań

200,00 25 700,0025 500,00

Zasiłki stałe85216 1 000,00251 000,00 252 000,00

Wydatki bieżące 1 000,00 252 000,00251 000,00

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań

1 000,00 2 000,001 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza854 26 001,002 422 829,00 2 448 830,00

Świetlice szkolne85401 26 001,001 734 822,00 1 760 823,00

Wydatki bieżące 26 001,00 1 760 823,001 734 822,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 001,00 1 589 826,001 563 825,00

Rodzina855 1 500,0048 617 913,57 48 619 413,57

Karta Dużej Rodziny85503 1 500,00390,00 1 890,00

Wydatki bieżące 1 500,00 1 890,00390,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 1 500,000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska900 242 965,0019 374 752,21 19 617 717,21

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach90004 350 000,004 674 483,61 5 024 483,61

Wydatki majątkowe 350 000,00 4 038 396,613 688 396,61

w tym:

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy

350 000,00 1 254 259,50904 259,50

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu90005 8 265,00223 000,00 231 265,00

Wydatki majątkowe 8 265,00 208 265,00200 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 265,00 8 265,000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg90015 -115 300,002 051 800,00 1 936 500,00

Wydatki bieżące 50 000,00 1 686 500,001 636 500,00

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań

50 000,00 1 686 500,001 636 500,00

Wydatki majątkowe -165 300,00 250 000,00415 300,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne -165 300,00 250 000,00415 300,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego921 22 500,002 341 403,00 2 363 903,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury92105 -2 500,0058 200,00 55 700,00
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Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

Wydatki bieżące -2 500,00 55 700,0058 200,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące -2 500,00 55 700,0058 200,00

Pozostała działalność92195 25 000,00482 900,00 507 900,00

Wydatki bieżące 25 000,00 507 900,00482 900,00

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań

25 000,00 351 400,00326 400,00

Kultura fizyczna926 120 000,002 251 300,00 2 371 300,00

Obiekty sportowe92601 120 000,001 449 000,00 1 569 000,00

Wydatki majątkowe 120 000,00 629 000,00509 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000,00 329 000,00209 000,00

RAZEM WYDATKI 2 637 304,24171 753 003,19 174 390 307,43
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Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2020

Budżet na rok 2020

Zmiany do Załącznika nr 2a

do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

Załącznik nr 3
do Uchwąły nr XX/---/2020 Rady Miasta Luboń z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Transport i łączność600 404 879,9713 676 981,91 14 081 861,88

Lokalny transport zbiorowy60004 400 000,004 643 346,12 5 043 346,12

Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub"

Sp. z o.o.

400 000,00560 000,00 960 000,00

Drogi publiczne gminne60016 4 879,979 033 635,79 9 038 515,76

Zakup znaków z pomiarem prędkości ul. Wschodnia 36 000,000,00 36 000,00

Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół

transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła

Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi

-31 120,032 033 635,79 2 002 515,76

Gospodarka mieszkaniowa700 300 000,001 100 000,00 1 400 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami70005 300 000,00800 000,00 1 100 000,00

Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na

własność

300 000,00700 000,00 1 000 000,00

Działalność usługowa710 100 000,000,00 100 000,00

Cmentarze71035 100 000,000,00 100 000,00

Przebudowa ogrodzenia cemantarza komunalnego w Luboniu 100 000,000,00 100 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska900 192 965,006 508 696,61 6 701 661,61

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach90004 350 000,003 688 396,61 4 038 396,61

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez

rozwój terenów zieleni

350 000,003 338 396,61 3 688 396,61

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu90005 8 265,00200 000,00 208 265,00

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta

Luboń

8 265,000,00 8 265,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg90015 -165 300,00415 300,00 250 000,00

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta

Luboń

-165 300,00165 300,00 0,00

Kultura fizyczna926 120 000,00782 000,00 902 000,00

Obiekty sportowe92601 120 000,00509 000,00 629 000,00

Modernizacja i budowa spotowych obiektów

szatniowo-sanitarnych

90 000,0090 000,00 180 000,00

Bezpieczne boisko - Cieszkowianka 30 000,00119 000,00 149 000,00

RAZEM WYDATKI 1 117 844,9722 157 678,52 23 275 523,49
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Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na rok 2020

Budżet na rok 2020

Zmiany do Załącznika nr 3a

do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

Załącznik nr 4a
do Uchwąły nr XX/---/2020 Rady Miasta Luboń z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

751 35 213,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej75107 29 165,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 29 165,00

Rodzina855 47 598 968,00

Karta Dużej Rodziny85503 1 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 1 500,00

RAZEM DOCHODY 47 822 736,00
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Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na rok 2020

Budżet na rok 2020

Zmiany do Załącznika nr 3b

do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

Załącznik nr 4b
do Uchwąły nr XX/---/2020 Rady Miasta Luboń z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

751 35 213,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej75107 29 165,00

Wydatki bieżące 29 165,00

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań

3 010,60

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 154,40

Rodzina855 47 598 968,00

Karta Dużej Rodziny85503 1 500,00

Wydatki bieżące 1 500,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00

RAZEM WYDATKI 47 822 736,00
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Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi w roku 2020

Budżet na rok 2020

Zmiany do Załącznika nr 5

do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Dział Rozdział
Nazwa Plan

Zadanie
Zmiana Plan po zmianach

Załącznik nr 5
do Uchwąły nr XX/---/2020 Rady Miasta Luboń z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

zadania własne 9 043 167,59 357 855,97 9 401 023,56

Transport i łączność 5 840 008,91600 7 855,97 5 847 864,88

Lokalny transport zbiorowy 3 806 373,1260004 38 976,00 3 845 349,12

Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji

zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym

znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych

Systemów Transportowych

3 229 236,93 38 976,00 3 268 212,93

Drogi publiczne gminne 2 033 635,7960016 -31 120,03 2 002 515,76

Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu

szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego

w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi

2 033 635,79 -31 120,03 2 002 515,76

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 138 396,61900 350 000,00 3 488 396,61

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 138 396,6190004 350 000,00 3 488 396,61

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój

terenów zieleni
3 138 396,61 350 000,00 3 488 396,61
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Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Budżet na rok 2020

Zmiany do Załącznika nr 7

do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Jednostka otrzymująca dotację

przedmiotowe celowe podmiotowe celoweprzedmiotowe

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych

podmiotowe

Rozdział
Dział

§ Zakres (przeznaczenie dotacji)

Dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych

Załącznik nr 6
do Uchwąły nr XX/---/2020 Rady Miasta Luboń z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Transport i łączność600 0,00 0,00 4 411 020,00 0,00 0,00 3 749 787,12

Lokalny transport zbiorowy60004 0,00 0,00 4 214 906,00 0,00 0,00 3 749 787,12

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

2310 0,00 0,00 4 214 906,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej
komunikacji miejskiej

0,00 0,00 4 214 906,00 0,00 0,00 0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego921 1 780 303,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 89 400,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury92105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00

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

2360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00

Stowarzyszenie Pozytywny Luboń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 900,00

RAZEM WYDATKI 1 780 303,00 0,00 4 680 307,00 17 576 040,00 0,00 5 007 287,12
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Uzasadnienie do uchwały Nr XX/ /2020 

Rady Miasta Luboń 

z dnia 12 marca 2020 r. 

I. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2.637.304,24 zł do kwoty 165.563.004,28 zł. 

1. Dział 600 - Transport i łączność 

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 

par. 205 7 - 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 zwiększa się o kwotę 75.973,85 zł, dotyczy zadania pn. Kompleksowe 

przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście 

Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych 

Systemów Transportowych,  

par. 625 7 - 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 zmniejsza się o kwotę 93.973,85 zł, dotyczy zadania pn. Kompleksowe 

przedsięwzięcie.... 

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 

par. 625 7 - 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 zmniejsza się o kwotę 117.576,76 zł, dotyczy zadania pn. Koncentracja 

transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy 

Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi. 

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

par. 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększa się o kwotę 29.165,00 zł zgodnie z pismem 

Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 lutego 2020 r. nr DPZ-802-1/20 z przeznaczeniem na 

zadania wyborcze. 
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3. Dział 852 - Pomoc społeczna 

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej, 

par. 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 200,00 zł 

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 

par. 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł 

z tytułu zwrotu środków przez świadczeniobiorców. 

4. Dział 855 - Rodzina 

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny 

par. 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł zgodnie z pismem 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2020r. nr FB-I.3111.21.2020.6 z przeznaczeniem 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. 

5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

par. 075 0 - 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 zwiększa się o kwotę 4.104.000,00 zł z tytułu 

umowy ze spółką Aquanet o wynagrodzenie za korzystanie z sieci kanalizacyjnej. 

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 

par. 078 0 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.362.984,00 zł, 

w pozycji tej zaplanowano sprzedaż spółce Aquanet sieci wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnej, składniki te zostały objęte umową na korzystanie. 

II. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 2.637.304,24 zł do kwoty 174.390.307,43 zł. 

1. Dział 600 - Transport i łączność 

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane 

z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa 

się o kwotę  33.129,60 zł, dotyczy zadania pn. Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie 

rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym 

znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych, 
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- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacja ich statutowych zadań, związane ze 

współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 5.846,40 zł,  

- Dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 262.000,00 zł, zmniejsza się dotację 

celową dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej 

- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, zwiększa się wpłatę na podwyższenie 

kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o. 

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 

- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.879,97 zł, w tym zadania: 

- Zakup znaków z pomiarem prędkości ul. Wschodnia zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł, 

- Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze 

budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi 

zmniejsza się o kwotę 31.120,03 zł, 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się 

o kwotę 81.000,00 zł, środki na realizację zadań związanych z podziałem gruntów oraz umowę 

z PKP w związku z budową węzła przesiadkowego, 

- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. 

Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność. 

2. Dział 710 - Działalność usługowa 

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się 

o kwotę 61.000,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 70005, 

Rozdział 71035 - Cmentarze 

- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa 

ogrodzenia cmentarza komunalnego w Luboniu, 

3. Dział 750 - Administracja publiczna 

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, 

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacja ich statutowych zadań zwiększa się 

o kwotę 306,73 zł, 

4. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 
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Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się 

o kwotę 19.010,60 zł,  

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 26.154,40 zł, 

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie 

Zmiany w dziale wynikają z konieczności urealnienia wydatków na wynagrodzenia w części 

dotyczącej prognozowanych godzin ponadwymiarowych. 

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.511.718,00 zł,  

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 6.501,00 zł, 

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 26.717,00 zł, 

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.488,00 zł. 

6. Dział 852 - Pomoc społeczna 

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej, 

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się 

o kwotę 200,00 zł, 

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się 

o kwotę 1.000,00 zł. 

7. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 26.001,00 zł. 

8. Dział 855 - Rodzina 

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny 

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł,  

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł, na zadanie pn. Poprawa jakości 

środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni 
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Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.265,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. 

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń 

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się 

o kwotę 50.000,00 zł 

- Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 165.300,00 zł, dotyczy zadania pn. Podniesienie 

świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń, 

10. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 

- Dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł 

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się 

o kwotę 25.000,00 zł 

11. Dział 926 - Kultura fizyczna 

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 

- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł, w tym na zadania: 

- Modernizacja i budowa sportowych obiektów szatniowo-sanitarnych o kwotę 90.000,00 zł, 

- Bezpieczne boisko - Cieszkowianka o kwotę 30.000,00 zł,
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