
 URZĄD GMINY NIEDŹWIADA 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

Sesja Rady Gminy kadencji VIII odbyła się 2019-04-30.
Nazwa posiedzenia: Sesja VII. 
Miejsce posiedzenia: Sala narad. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący  Rady Gminy Tomasz Wiącek

Sesja trwała od 13:57 do 17:11.

Było obecnych 15 na 15 radnych. 

Lp. Nazwisko Obecny Nieobecny

1.
Daszczyk Anna 
Katarzyna

X

2.
Granat Łukasz 
Marek

X

3. Kubera Mateusz X

4.
Malesa Paweł 
Piotr

X

5.
Matyjaszczyk 
Emil Paweł

X

6. Mitura Witold X

7.
Okólski 
Stanisław

X

8. Pękala Jan Piotr X

9. Piesta Bogdan X

10.
Stanisławski 
Grzegorz 
Franciszek

X

11.
Tomasiak 
Tomasz

X

12.
Wiącek Tomasz 
Józef

X

13.
Wiśniowski 
Paweł

X

14. Wróbel Marek X

15. Żytkowski Piotr X

Porządek obrad 

Planowany został następujący porządek obrad:

1 Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2 Przyjęcie porządku obrad

3 Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy

4 Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego

5 Informacja Wójta z działalności między sesjami

6 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie
gminy Niedźwiada w 2018 roku

7 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej



8 Rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

9 Rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzenia ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

10 Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie za 
2018 rok

11 Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok

12 Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej

13 Informacja Starosty Lubartowskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Niedźwiada

14 Wolne wnioski

15 Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Niedźwiada

Podjęty został następujący porządek obrad:

1 Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2 Przyjęcie porządku obrad

3 Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy 

Protokół z VI sesji Rady Gminy Niedźwiada został przyjęty 
4 Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego

5 Informacja Wójta z działalności między sesjami

Wójt Marek Kubik – przedstawił sprawozdanie z pracy urzędu i  działalności między sesjami. 

Pytań nie było

6 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie
gminy Niedźwiada w 2018 roku

Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie 
Gminy Niedźwiada omówił Kierownik Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim.

7 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Skarbnik Halina Jaksim - przedstawiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 

Dyskusji nie było

8 Rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Skarbnik Halina Jaksim – przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2019 rok

9 Rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzenia ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Tomasz Piesta – omówił projekt uchwał

10 Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie za 
2018 rok

Pytań i dyskusji nie było

11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok



Pytań i dyskusji nie było

12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej

Pytań i dyskusji nie było

13. Informacja Starosty Lubartowskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Niedźwiada

Przedstawiciel Starostwa powiatowego  - przedstawił szczegółowo planowane prace geodezyjne
związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Niedźwiada.

14. Wolne wnioski

Piotr Żytkowski – zapytał czy będzie dofinansowanie do organizacji dnia dziecka

Marek Kubik –  to szkoła i rada rodziców powinna organizować dzień dziecka.

Tomasz Wiącek – możemy w przyszłym roku pomóc w  organizacji  gminnego dnia dziecka  pod 
warunkiem, ze dyrektorzy się zgodzą.

Mitura Witold – mamy dzieci w różnym wieku i takie spotkania obejmowało wszystkie dzieci z 
miejscowości.

Marek Kubik – to stowarzyszenia powinny organizować dni dziecka na swojej miejscowości po to 
mamy Koła Gospodyń Wiejskich, które już działają na terenie gminy .

Tomasz Wiącek – będziemy planować budżet na 2020 rok to proponuje zwiększyć kwotę na 
finansowane przez organizacje  pozarządowe takich przedsięwzięć.  
15. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Tomasz Wiącek – zamykam VII  Sesję Rady Gminy Niedźwiada.

Podjęcie uchwał 

Głosowanie nr 2: uchwała w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Godzina rozpoczęcia: 14:50

Projekt uchwały został podjęty.

Wyniki głosowania

UCHWALONE 

GŁOSÓW OGÓŁEM: 15 ZA: 15 PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 

Lp. Nazwisko Za Przec. Wstrz.

1.
Daszczyk Anna 
Katarzyna

X

2.
Granat Łukasz 
Marek

X

3. Kubera Mateusz X

4.
Malesa Paweł 
Piotr

X

5.
Matyjaszczyk 
Emil Paweł

X

6. Mitura Witold X

7.
Okólski 
Stanisław

X



Lp. Nazwisko Za Przec. Wstrz.

8. Pękala Jan Piotr X

9. Piesta Bogdan X

10.
Stanisławski 
Grzegorz 
Franciszek

X

11.
Tomasiak 
Tomasz

X

12.
Wiącek Tomasz 
Józef

X

13.
Wiśniowski 
Paweł

X

14. Wróbel Marek X

15. Żytkowski Piotr X

 Głosowanie nr 3: uchwała w sprawie zmiany budżety gminy na 2019 rok

Godzina rozpoczęcia: 14:52

Projekt uchwały został podjęty.

Wyniki głosowania

UCHWALONE 

GŁOSÓW OGÓŁEM: 15 ZA: 15 PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 

Lp. Nazwisko Za Przec. Wstrz.

1.
Daszczyk Anna 
Katarzyna

X

2.
Granat Łukasz 
Marek

X

3. Kubera Mateusz X

4.
Malesa Paweł 
Piotr

X

5.
Matyjaszczyk 
Emil Paweł

X

6. Mitura Witold X

7.
Okólski 
Stanisław

X

8. Pękala Jan Piotr X

9. Piesta Bogdan X

10.
Stanisławski 
Grzegorz 
Franciszek

X

11.
Tomasiak 
Tomasz

X

12.
Wiącek Tomasz 
Józef

X

13.
Wiśniowski 
Paweł

X

14. Wróbel Marek X

15. Żytkowski Piotr X

 

Głosowanie nr 4: Uchwała w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i 



odprowadzenia ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

Godzina rozpoczęcia: 14:56

Projekt uchwały został podjęty.

Wyniki głosowania

 UCHWALONE 

GŁOSÓW OGÓŁEM: 15 ZA: 15 PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIE: 0 

Lp. Nazwisko Za Przec. Wstrz.

1.
Daszczyk Anna 
Katarzyna

X

2.
Granat Łukasz 
Marek

X

3. Kubera Mateusz X

4.
Malesa Paweł 
Piotr

X

5.
Matyjaszczyk 
Emil Paweł

X

6. Mitura Witold X

7.
Okólski 
Stanisław

X

8. Pękala Jan Piotr X

9. Piesta Bogdan X

10.
Stanisławski 
Grzegorz 
Franciszek

X

11.
Tomasiak 
Tomasz

X

12.
Wiącek Tomasz 
Józef

X

13.
Wiśniowski 
Paweł

X

14. Wróbel Marek X

15. Żytkowski Piotr X

 Szczegółowy przebieg sesji znajduje się na stronie internetowej  Gminy Niedźwiada  
www.niedzwiada.pl   - Transmisje z Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Protokół sporządził:

http://www.niedzwiada.pl/


UCHWAŁA NR 
RADY GMINY NIEDŹWIADA

z dnia 

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2018 r.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 4a,  art.  28aa ust  9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy udziela się Wójtowi Gminy Niedźwiada wotum zaufania z 
tytułu działalności w 2018 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek















                                          UCHWAŁA NR 
RADY GMINY NIEDŹWIADA

                                           z dnia 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Wójta Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r.  o finansach publicznych (tj.  Dz.U. z 2019,  poz.  869 ze zm.)  Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r., zatwierdza się sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
                  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                             



                                          UCHWAŁA NR 
RADY GMINY NIEDŹWIADA

                                           z dnia 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.  Dz.U. z 2019 r.,  poz.506) i  art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r.  o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.,
- sprawozdaniem finansowym,
- opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej: o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2018 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium,

- informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,

udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada z tytułu wykonania budżetu za 
2018 r.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
                  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                             



UCHWAŁA NR 
RADY GMINY NIEDŹWIADA

z dnia 

w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Niedźwiada

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2019
r. poz. 506 ze zm.), art. 8 ust. 2 i art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
936) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza, że Wójt Pan Marek Kubik z dniem 18 grudnia 2018 roku nabywa prawo do nagrody
jubileuszowej po 20 latach pracy w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek



Projekt

z dnia  12 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY NIEDŹWIADA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Niedźwiada w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Powiatu 
Lubartowskiego

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 
zm.) w związku z § 12 Statutu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego, Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1. Odwołuje się Janusza Marzędę z reprezentowania Gminy Niedźwiada w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju 
Powiatu Lubartowskiego.

§ 2. Gminę Niedźwiada, jako członka Stowarzyszenia reprezentować będzie Wójt Gminy Niedźwiada.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek

Id: 967EBB5B-503B-4A6F-967B-0DF9C247B15C. Projekt Strona 1



UCHWAŁA NR  
RADY GMINY NIEDŹWIADA

z dnia 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niedźwiada

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm)  uchwala się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr IV/31/19 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w taki sposób, że załącznik nr 1 do
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia zmienianych wartości.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek



 

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Niedźwiada z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie Dochody ogółem
 Dochody bieżące

 z podatku od
nieruchomości

  z subwencji
ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:
w tym:w tym:

  dochody z tytułu
udziału we

wpływach z podatku
dochodowego od
osób prawnych

  Dochody
majątkowe

1.1.2 1.1.5Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

  dochody z tytułu
udziału we

wpływach z podatku
dochodowego od
osób fizycznych

1.1.1

  z tytułu dotacji i
środków

przeznaczonych
na cele bieżące

1.2

  podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

  ze sprzedaży
majątku

1.2.1 1.2.2

  z tytułu dotacji
oraz środków

przeznaczonych
na inwestycje

3)

x
x x

x

2019 25 771 000,59 25 306 997,59 417 000,00 11 961 197,001 000,00 464 003,002 467 298,00 8 359 049,251 584 806,00 0,00 463 355,00
2020 29 254 845,78 25 201 104,81 430 000,00 12 240 000,001 000,00 4 053 740,972 520 000,00 7 836 104,811 630 000,00 0,00 4 053 740,97
2021 25 954 824,87 25 470 000,00 450 000,00 12 546 000,001 000,00 484 824,872 590 000,00 7 735 000,001 680 000,00 0,00 484 824,87
2022 26 110 000,00 26 110 000,00 470 000,00 12 860 000,001 000,00 0,002 650 000,00 7 900 000,001 720 000,00 0,00 0,00
2023 26 760 000,00 26 760 000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
2024 27 430 000,00 27 430 000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
2025 27 900 000,00 27 900 000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
2026 28 500 000,00 28 500 000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
2027 29 100 000,00 29 100 000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
2028 29 700 000,00 29 700 000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
2029 30 300 000,00 30 300 000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
2030 30 900 000,00 30 900 000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



 

Strona 2

Wyszczególnienie

Formuła

Lp

Wydatki ogółem

2

[2.1] + [2.2]

 Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń i
gwarancji

z tego:

gwarancje i
poręczenia
podlegające

wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa w
art. 243 ustawy

2.1.1.1 2.1.2

   na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki

zdrowotnej
przekształconego na

zasadach określonych w
przepisach  o działalności
leczniczej, w wysokości w

jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

  wydatki na obsługę
długu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskonto
określone w art. 243

ust. 1 ustawy

 Wydatki majątkowe

2.2

w tym:
w tym:

w tym:
odsetki i dyskonto

podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty

zobowiązań, o którym
mowa w art. 243

ustawy, w terminie nie
dłuższym niż 90 dni po
zakończeniu programu,
projektu lub zadania i

otrzymaniu refundacji z
tych środków (bez

odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład

krajowy)

2.1.3.1.1 2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty
zobowiązań, o którym

mowa w art. 243
ustawy, z tytułu

zobowiązań
zaciągniętych na wkład

krajowy

w tym:

4)

x
x

x

x

x

x

x

x

x

2019 26 040 720,59 25 375 080,59 0,00 0,00 x 200 000,00 665 640,00200 000,00 0,00 0,00
2020 28 797 380,30 22 762 542,30 0,00 0,00 x 190 000,00 6 034 838,00190 000,00 0,00 0,00
2021 25 444 824,87 23 042 217,39 0,00 0,00 x 190 000,00 2 402 607,48190 000,00 0,00 0,00
2022 25 580 000,00 23 900 000,00 0,00 0,00 x 180 000,00 1 680 000,00180 000,00 0,00 0,00
2023 26 230 000,00 24 600 000,00 0,00 0,00 x 180 000,00 1 630 000,00180 000,00 0,00 0,00
2024 26 890 000,00 25 300 000,00 0,00 0,00 x 150 000,00 1 590 000,00150 000,00 0,00 0,00
2025 27 360 000,00 25 800 000,00 0,00 0,00 x 120 000,00 1 560 000,00120 000,00 0,00 0,00
2026 27 950 000,00 26 400 000,00 0,00 0,00 x 95 000,00 1 550 000,0095 000,00 0,00 0,00
2027 28 550 000,00 26 900 000,00 0,00 0,00 x 76 300,00 1 650 000,0076 300,00 0,00 0,00
2028 29 150 000,00 27 500 000,00 0,00 0,00 x 48 900,00 1 650 000,0048 900,00 0,00 0,00
2029 29 750 000,00 27 900 000,00 0,00 0,00 x 20 000,00 1 850 000,0020 000,00 0,00 0,00
2030 30 350 000,00 28 500 000,00 0,00 0,00 x 16 000,00 1 850 000,0016 000,00 0,00 0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
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4.3.1 4.4 4.4.1

na pokrycie
deficytu
budżetu

Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem

długu

na pokrycie
deficytu
budżetu

Formuła

Lp

na pokrycie
deficytu
budżetu

  Kredyty,
pożyczki, emisja

papierów
wartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychody
budżetu

 Nadwyżka
budżetowa z lat

ubiegłych
na pokrycie

deficytu
budżetu

 Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:
z tego:

4
[4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

Wynik budżetu

3

[1] -[2]

x
x

x
x x x x x 5) x x

2019 718 000,00 0,00 269 720,00 0,00 0,00 12 000,00 0,000,00 706 000,00-269 720,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00457 465,48
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00510 000,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00530 000,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00530 000,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00540 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00540 000,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00550 000,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00550 000,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00550 000,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00550 000,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00550 000,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
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Spłaty rat
kapitałowych

kredytów i pożyczek
oraz wykup
papierów

wartościowych

w tym łączna kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa w
art. 243 ustawy

5.1 5.1.1

z tego:

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń
określonych w art.
243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

Formuła [5.1.1.1] + [5.1.1.2]
+ [5.1.1.3]

Lp

 Inne rozchody
niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

w tym:

Rozchody
budżetu

5

[5.1] + [5.2]

z tego:

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń
określonych w art.
243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń innych niż
określone w art. 243

ustawy

5.1.1.3

x

x

x x x 6) x

2019 448 280,00 0,00 0,00448 280,00 0,000,00 0,00
2020 457 465,48 0,00 0,00457 465,48 0,000,00 0,00
2021 510 000,00 0,00 0,00510 000,00 0,000,00 0,00
2022 530 000,00 0,00 0,00530 000,00 0,000,00 0,00
2023 530 000,00 0,00 0,00530 000,00 0,000,00 0,00
2024 540 000,00 0,00 0,00540 000,00 0,000,00 0,00
2025 540 000,00 0,00 0,00540 000,00 0,000,00 0,00
2026 550 000,00 0,00 0,00550 000,00 0,000,00 0,00
2027 550 000,00 0,00 0,00550 000,00 0,000,00 0,00
2028 550 000,00 0,00 0,00550 000,00 0,000,00 0,00
2029 550 000,00 0,00 0,00550 000,00 0,000,00 0,00
2030 550 000,00 0,00 0,00550 000,00 0,000,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu
obligacji przychodowych.
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Lp

Formuła

Kwota długu

6 7

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę samorządu
terytorialnego

zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
jednostkach

zaliczanych do
sektora  finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi

Różnica między
dochodami
bieżącymi,

skorygowanymi o
środki     a
wydatkami
bieżącymi,

pomniejszonymi
o wydatki

8.28.1

[1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])

x

7)

8)

5 857 465,48 0,002019 -68 083,00 637 917,00
5 400 000,00 0,002020 2 438 562,51 2 438 562,51
4 890 000,00 0,002021 2 427 782,61 2 427 782,61
4 360 000,00 0,002022 2 210 000,00 2 210 000,00
3 830 000,00 0,002023 2 160 000,00 2 160 000,00
3 290 000,00 0,002024 2 130 000,00 2 130 000,00
2 750 000,00 0,002025 2 100 000,00 2 100 000,00
2 200 000,00 0,002026 2 100 000,00 2 100 000,00
1 650 000,00 0,002027 2 200 000,00 2 200 000,00
1 100 000,00 0,002028 2 200 000,00 2 200 000,00

550 000,00 0,002029 2 400 000,00 2 400 000,00
0,00 0,002030 2 400 000,00 2 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
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Kwota zobowiązań
związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu

terytorialnego
przypadających do

spłaty w danym roku
budżetowym,

podlegająca doliczeniu
zgodnie z art. 244

ustawy

9.3

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,

po uwzględnieniu
zobowiązań związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń

przypadających na
dany rok

9.4

Wskaźnik dochodów
bieżących

powiększonych o
dochody ze sprzedaży

majątku oraz
pomniejszonych o

wydatki bieżące, do
dochodów budżetu,
ustalony dla danego

roku (wskaźnik
jednoroczny)

9.5

Formuła

Lp
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -
([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1])

(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-
[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-

[15.1.1])

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,

bez uwzględnienia
zobowiązań związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego  i bez

uwzględniania
ustawowych wyłączeń

przypadających na
dany rok.

9.1
([2.1.1.] + [2.1.3.1] +

[5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty

zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez
uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego

przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po

uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń przypadających na

dany rok

9.2
(([2.1.1] - [2.1.1.1])

 + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])
+ ([5.1] - [5.1.1]) )

/ ([1] - [15.1.1])

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań

określony w art. 243
ustawy, po

uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń,

obliczony w oparciu o
plan 3 kwartału roku

poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w

oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)

9.6
średnia z trzech

poprzednich lat [9.5]
średnia z trzech

poprzednich lat [9.5]

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań

określony w art. 243
ustawy, po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu o

wykonanie roku
poprzedzającego

pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w

oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty

zobowiązań
określonego w art. 243

ustawy, po
uwzględnieniu

zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu

o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok

budżetowy

Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty

zobowiązań
określonego w art. 243

ustawy, po
uwzględnieniu

zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu

o wykonanie roku
poprzedzającego rok

budżetowy

9.7 9.7.1

[9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

x
x

x

x

x

x

9)

x
x x

2019 -0,26% 6,17% 6,68%2,52% 2,52% 0,00 2,52% TAK TAK
2020 8,34% 4,26% 4,77%2,21% 2,21% 0,00 2,21% TAK TAK
2021 9,35% 4,69% 5,20%2,70% 2,70% 0,00 2,70% TAK TAK
2022 8,46% 5,81% 5,81%2,72% 2,72% 0,00 2,72% TAK TAK
2023 8,07% 8,72% 8,72%2,65% 2,65% 0,00 2,65% TAK TAK
2024 7,77% 8,63% 8,63%2,52% 2,52% 0,00 2,52% TAK TAK
2025 7,53% 8,10% 8,10%2,37% 2,37% 0,00 2,37% TAK TAK
2026 7,37% 7,79% 7,79%2,26% 2,26% 0,00 2,26% TAK TAK
2027 7,56% 7,56% 7,56%2,15% 2,15% 0,00 2,15% TAK TAK
2028 7,41% 7,49% 7,49%2,02% 2,02% 0,00 2,02% TAK TAK
2029 7,92% 7,45% 7,45%1,88% 1,88% 0,00 1,88% TAK TAK
2030 7,77% 7,63% 7,63%1,83% 1,83% 0,00 1,83% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.
Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
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Przeznaczenie
prognozowanej

nadwyżki
budżetowej

Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup

papierów
wartościowych

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki

samorządu
terytorialnego

   bieżące    majątkowe

Formuła

Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3

[11.3.1] + [11.3.2]

11.4

Wydatki
inwestycyjne

kontynuowane

Nowe wydatki
inwestycyjne

11.5

Wydatki majątkowe
w formie dotacji

11.6

z tego:
w tym na:

10)
11)

12) 13)

2019 0,00 2 660 434,64 905 157,96 440 640,000,00 440 000,0010 847 162,90 464 517,96 125 640,00 100 000,00
2020 457 465,48 2 440 000,00 6 401 784,06 6 034 838,00457 465,48 6 034 838,009 800 000,00 366 946,06 0,00 0,00
2021 510 000,00 2 500 000,00 742 607,48 742 607,48510 000,00 742 607,489 900 000,00 0,00 1 660 000,00 0,00
2022 530 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00530 000,00 0,0010 000 000,00 0,00 1 680 000,00 0,00
2023 530 000,00 0,00 0,00 0,00530 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
2024 540 000,00 0,00 0,00 0,00540 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
2025 540 000,00 0,00 0,00 0,00540 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
2026 550 000,00 0,00 0,00 0,00550 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
2027 550 000,00 0,00 0,00 0,00550 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
2028 550 000,00 0,00 0,00 0,00550 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
2029 550 000,00 0,00 0,00 0,00550 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
2030 550 000,00 0,00 0,00 0,00550 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
    (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
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 Dochody bieżące
na programy,

projekty lub zadania
finansowane z

udziałem środków, o
których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy wynikające
wyłącznie z

zawartych umów na
realizację programu,

projektu lub
zadania

 Dochody
majątkowe  na

programy, projekty
lub zadania

finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy wynikające
wyłącznie z

zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub zadania

 Wydatki bieżące na
programy, projekty

lub zadania
finansowane z

udziałem środków, o
których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

12.3

finansowane
środkami

określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

Formuła

Lp

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

  Wydatki bieżące na
realizację programu,
projektu lub zadania

wynikające wyłącznie
z zawartych umów z

podmiotem
dysponującym

środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.3.2

w tym:
w tym: w tym:

w tym: w tym:

14)

2019 377 899,60 0,00 370 175,00 370 175,00377 899,60 340 000,00 442 317,96 377 899,60 0,00
2020 291 104,81 0,00 4 053 740,97 4 053 740,97291 104,81 3 841 291,00 344 746,06 291 104,81 0,00
2021 0,00 0,00 484 824,87 484 824,870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a
nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
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 Wydatki majątkowe
na programy,

projekty lub zadania
finansowane z

udziałem środków, o
których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

finansowane
środkami

określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 12.4.1 12.4.2

  Wydatki majątkowe
na realizację

programu, projektu
lub zadania

wynikające wyłącznie
z zawartych umów z

podmiotem
dysponującym

środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Formuła

Lp

w tym: Wydatki na wkład
krajowy w związku z
umową na realizację
programu, projektu

lub zadania
finansowanego z

udziałem środków, o
których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy
bez względu na

stopień finansowania
tymi środkami

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

w tym: Wydatki na wkład
krajowy w związku z

zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.

umową na realizację
programu, projektu

lub zadania
finansowanego w co

najmniej 60%
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w
związku z umową na realizację
programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez
względu na stopień

finansowania tymi środkami

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

w tym:

12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

15)

2019 440 640,00 400 000,00370 175,00 134 883,36 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
2020 6 034 838,00 5 710 000,004 149 185,97 2 034 738,28 1 868 709,00 1 868 709,00 1 868 709,00 0,00 0,00
2021 742 607,48 0,00484 824,87 257 782,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom
finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
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Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

 Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę
samorządu

terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
samodzielnych

zakładach opieki
zdrowotnej

 Dochody
budżetowe z tytułu
dotacji celowej z

budżetu państwa, o
której mowa w art.
196 ustawy z  dnia
15 kwietnia 2011 r.

o działalności
leczniczej (Dz. U. z
2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

 Wysokość
zobowiązań

podlegających
umorzeniu, o którym

mowa w art. 190
ustawy o

działalności
leczniczej

 Wydatki na spłatę
przejętych

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego

na zasadach
określonych w
przepisach  o
działalności
leczniczej

 Wydatki na spłatę
przejętych

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na

zasadach
określonych w
przepisach  o
działalności
leczniczej

 Wydatki na spłatę
zobowiązań

samodzielnego
publicznego zakładu

opieki zdrowotnej
przejętych do końca

2011 r. na
podstawie

przepisów o
zakładach opieki

zdrowotnej

 Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego

wyniku finansowego
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

13.713.613.513.413.313.213.1

Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w
związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową na

realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

w tym:

12.8 12.8.1

Wyszczególnienie

Lp

Formuła

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002021 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002022 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002023 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002024 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002025 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002026 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002027 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002028 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002029 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002030 0,000,00
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Wyszczególnienie

 Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o

których mowa w pkt.
5.1., wynikające

wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych

 Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z

wydatków
budżetu

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3

 Wydatki
zmniejszające

dług

spłata zobowiązań
wymagalnych z lat

poprzednich, innych
niż w poz. 14.3.3

  związane z
umowami

zaliczanymi do
tytułów dłużnych

wliczanych do
państwowego długu

publicznego

  wypłaty z tytułu
wymagalnych

poręczeń i
gwarancji

Wynik operacji
niekasowych

wpływających na
kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice

kursowe)

14.4

Formuła

Lp

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:

x

x
x

x

x

x x

2019 448 280,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2020 457 465,48 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2021 400 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2022 400 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2023 400 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2024 400 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2025 400 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2026 400 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2027 500 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2028 500 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2029 550 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2030 550 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w
szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne,
informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków
wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Niedźwiada (Uchwała RG nr ............)

Wprowadzenie:

Aktualizacja  prognozy na  2019 r.  wynika  z konieczności  dostosowania  jej  do  budżetu.  Dane  przyjęte  w uchwale

zmieniającej  WPF na rok 2019 są danymi zbieżnymi z budżetem na 2019 rok.

Dochody:

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów w 2019 r. ogółem o kwotę 428 223,86 zł tj. o kwotę wynikającą ze zmian

budżetu gminy na 2019 rok. Uaktualniono pozycje dotyczące wysokości kwot dotacji na cele bieżące.

Wydatki:

Zmiana dotyczy wzrostu wydatków w 2019 r. ogółem o kwotę  428 223,86 zł tj. o kwotę wynikającą ze zmian budżetu

gminy  na  2019  rok.  Uaktualniono  pozycje  tabeli  dostosowując  dane  w nich  wykazane  do  danych  wynikających

z budżetu. 

W związku z powyższym tabelaryczna forma Wieloletniej Prognozy Finansowej  otrzymuje brzmienie jak w

załącznikach do wspomnianej uchwały.



UCHWAŁA NR 
RADY GMINY NIEDŹWIADA

z dnia  

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994  z późn.  zm.)  oraz  art. 212 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych  (tj.  Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje  się  zmian  w Uchwale  nr  IV/32/18  Rady  Gminy  Niedźwiada  z dnia  30 stycznia  2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok:

1. Wprowadza się  zmiany w planie  dochodów budżetu gminy zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały - zwiększa się dochody gminy o kwotę 396 949,74 zł w związku z uaktualnieniem kwot dotacji na
zadania własne i zlecone. Plan dochodów Gminy Niedźwiada wynosi ogółem 25 771 000,59 zł w tym dochody
bieżące 25 306 997,59 zł a dochody majątkowe 464 003,00  zł.

2. Wprowadza się  zmiany w planie  wydatków budżetu gminy zgodnie  z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały - zwiększa się wydatki gminy o kwotę 396 949,74 zł . Plan wydatków Gminy Niedźwiada wynosi
ogółem 26 040 720,59 zł w tym wydatki bieżące 25 375 080,59 zł a wydatki majątkowe 665 640,00 zł.

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 269 720,00 zł.
Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy



Zał. nr 1 do Uchwały Nr………………….…

Rady Gminy Niedźwiada z dnia……………….

Dochody Gminy Niedźwiada na 2019 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

801 Oświata i wychowanie 381 799,60 0,00 141 703,00 523 502,60

377 899,60 0,00 0,00 377 899,60

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 140 300,00 140 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 140 300,00 140 300,00

80149 0,00 0,00 1 403,00 1 403,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 1 403,00 1 403,00

855 Rodzina 6 980 260,00 0,00 183 500,00 7 163 760,00

0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 0,00 0,00 183 500,00 183 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 183 500,00 183 500,00

Plan po zmianach 
(5+6+7)

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

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



921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 71 746,74 71 746,74

0,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 71 746,74 71 746,74

0,00 0,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 71 746,74 71 746,74

bieżące razem: 24 910 047,85 0,00 396 949,74 25 306 997,59

377 899,60 0,00 0,00 377 899,60

majątkowe

majątkowe razem: 464 003,00 0,00 0,00 464 003,00

370 175,00 0,00 0,00 370 175,00

Ogółem: 25 374 050,85 0,00 396 949,74 25 771 000,59

748 074,60 0,00 0,00 748 074,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
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Zał. nr 2 do Uchwały Nr …………………..

Rady Gminy Niedźwiada z dnia……………

Wydatki Gminy Niedźwiada na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział Nazwa Plan

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wydatki razem:

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział Nazwa Plan

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

600 Transport i łączność

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozdzia
ł

§
/

grupa
Wydatki 
bieżące

Wydatki 
majątkowe

wydatki 
jednostek

budżetowych

dotacje na 
zadania 
bieżące

świadczenia 
na rzecz 

osób 
fizycznych;

wydatki na 
programy 

finansowan
e z 

udziałem 
środków, o 

których 
mowa w 

art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3

wypłaty z 
tytułu 

poręczeń i 
gwarancji

obsługa 
długu 

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne

zakup i 
objęcie 
akcji i 

udziałów

Wniesienie 
wkładów do 

spółek prawa 
handlowego

wynagrodzen
ia i składki od 

nich 
naliczane

wydatki 
związane z 

realizacją ich 
statutowych 

zadań;

na programy 
finansowane 
z udziałem 
środków, o 

których 
mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 2 

i 3,

171 915,00 171 915,00 6 200,00 6 200,00 165 715,00

171 915,00 171 915,00 6 200,00 6 200,00 165 715,00

Rozdzia
ł

§
/

grupa
Wydatki 
bieżące

Wydatki 
majątkowe

wydatki 
jednostek

budżetowych

dotacje na 
zadania 
bieżące

świadczenia 
na rzecz 

osób 
fizycznych;

wydatki na 
programy 

finansowan
e z 

udziałem 
środków, o 

których 
mowa w 

art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3

wypłaty z 
tytułu 

poręczeń i 
gwarancji

obsługa 
długu 

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne

zakup i 
objęcie 
akcji i 

udziałów

Wniesienie 
wkładów do 

spółek prawa 
handlowego

wynagrodzen
ia i składki od 

nich 
naliczane

wydatki 
związane z 

realizacją ich 
statutowych 

zadań;

na programy 
finansowane 
z udziałem 
środków, o 

których 
mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 2 

i 3,

242 450,00 207 450,00 207 450,00 5 000,00 202 450,00 35 000,00 35 000,00

-1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

242 450,00 207 450,00 207 450,00 5 000,00 202 450,00 35 000,00 35 000,00
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60016 Drogi publiczne gminne

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60095 Pozostała działalność

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w s

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233 000,00 198 000,00 198 000,00 5 000,00 193 000,00 35 000,00 35 000,00

-1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00

232 000,00 197 000,00 197 000,00 5 000,00 192 000,00 35 000,00 35 000,00

8 700,00 8 700,00 8 700,00 8 700,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00

9 944 472,96 9 903 832,96 8 396 915,00 7 149 930,00 1 246 985,00 796 700,00 267 900,00 442 317,96 40 640,00 40 640,00 40 640,00

-40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00

181 703,00 181 703,00 181 703,00 141 703,00 40 000,00

10 086 175,96 10 045 535,96 8 538 618,00 7 251 633,00 1 286 985,00 796 700,00 267 900,00 442 317,96 40 640,00 40 640,00 40 640,00

671 290,00 671 290,00 568 090,00 519 930,00 48 160,00 73 300,00 29 900,00

140 300,00 140 300,00 140 300,00 140 300,00

811 590,00 811 590,00 708 390,00 660 230,00 48 160,00 73 300,00 29 900,00

1 198 400,00 1 198 400,00 1 154 200,00 1 094 700,00 59 500,00 44 200,00

-40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00

40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1 198 400,00 1 198 400,00 1 154 200,00 1 054 700,00 99 500,00 44 200,00
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Rodzaj zadania: Własne

Dział Nazwa Plan

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80149 Realizacja zadań wymagając

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzic

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świet

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

przed zmianą 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00

Rozdzia
ł

§
/

grupa
Wydatki 
bieżące

Wydatki 
majątkowe

wydatki 
jednostek

budżetowych

dotacje na 
zadania 
bieżące

świadczenia 
na rzecz 

osób 
fizycznych;

wydatki na 
programy 

finansowan
e z 

udziałem 
środków, o 

których 
mowa w 

art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3

wypłaty z 
tytułu 

poręczeń i 
gwarancji

obsługa 
długu 

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne

zakup i 
objęcie 
akcji i 

udziałów

Wniesienie 
wkładów do 

spółek prawa 
handlowego

wynagrodzen
ia i składki od 

nich 
naliczane

wydatki 
związane z 

realizacją ich 
statutowych 

zadań;

na programy 
finansowane 
z udziałem 
środków, o 

których 
mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 2 

i 3,

60 800,00 60 800,00 60 800,00 40 000,00 20 800,00

1 403,00 1 403,00 1 403,00 1 403,00

62 203,00 62 203,00 62 203,00 41 403,00 20 800,00

350 700,00 350 700,00 92 700,00 7 000,00 85 700,00 252 000,00 6 000,00

71 746,74 71 746,74 71 746,74 71 746,74

422 446,74 422 446,74 164 446,74 7 000,00 157 446,74 252 000,00 6 000,00

35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

71 746,74 71 746,74 71 746,74 71 746,74

106 746,74 106 746,74 106 746,74 106 746,74

18 232 308,60 17 566 668,60 14 976 526,64 10 471 019,64 4 505 507,00 1 114 710,00 833 114,00 442 317,96 200 000,00 665 640,00 665 640,00 404 322,00

-41 000,00 -41 000,00 -41 000,00 -40 000,00 -1 000,00

254 449,74 254 449,74 254 449,74 141 703,00 112 746,74

18 445 758,34 17 780 118,34 15 189 976,38 10 572 722,64 4 617 253,74 1 114 710,00 833 114,00 442 317,96 200 000,00 665 640,00 665 640,00 404 322,00



Strona 4

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Nazwa Plan

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

855 Rodzina

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki ogółem:

przed zmianą 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00

Rozdzia
ł

§
/

grupa
Wydatki 
bieżące

Wydatki 
majątkowe

wydatki 
jednostek

budżetowych

dotacje na 
zadania 
bieżące

świadczenia 
na rzecz 

osób 
fizycznych;

wydatki na 
programy 

finansowan
e z 

udziałem 
środków, o 

których 
mowa w 

art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3

wypłaty z 
tytułu 

poręczeń i 
gwarancji

obsługa 
długu 

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne

zakup i 
objęcie 
akcji i 

udziałów

Wniesienie 
wkładów do 

spółek prawa 
handlowego

wynagrodzen
ia i składki od 

nich 
naliczane

wydatki 
związane z 

realizacją ich 
statutowych 

zadań;

na programy 
finansowane 
z udziałem 
środków, o 

których 
mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 2 

i 3,

6 968 260,00 6 968 260,00 231 519,00 208 881,00 22 638,00 6 736 741,00

183 500,00 183 500,00 183 500,00

7 151 760,00 7 151 760,00 231 519,00 208 881,00 22 638,00 6 920 241,00

183 500,00 183 500,00 183 500,00

183 500,00 183 500,00 183 500,00

7 239 547,25 7 239 547,25 484 026,83 274 440,26 209 586,57 6 755 520,42

183 500,00 183 500,00 183 500,00

7 423 047,25 7 423 047,25 484 026,83 274 440,26 209 586,57 6 939 020,42

25 643 770,85 24 978 130,85 15 466 753,47 10 745 459,90 4 721 293,57 1 280 425,00 7 588 634,42 442 317,96 200 000,00 665 640,00 665 640,00 404 322,00

-41 000,00 -41 000,00 -41 000,00 -40 000,00 -1 000,00

437 949,74 437 949,74 254 449,74 141 703,00 112 746,74 183 500,00

26 040 720,59 25 375 080,59 15 680 203,21 10 847 162,90 4 833 040,31 1 280 425,00 7 772 134,42 442 317,96 200 000,00 665 640,00 665 640,00 404 322,00



UCHWAŁA NR  …………/……/19
RADY GMINY NIEDŹWIADA

z dnia ……………………. r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Niedźwiada

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.), art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1
ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.), po
uzgodnieniu                           z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lubartowie,
Rada Gminy Niedźwiada uchwala, co następuje: 

§  1.  Ustala  się  regulamin  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach
prowadzonych przez Gminę Niedźwiada stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§  3.  Traci  moc  Uchwała  Nr  XXXV/237/18  Rady  Gminy  Niedźwiada  z  dnia  7  września
2018  r.  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Niedźwiada.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Tomasz Wiącek



                                                                                  Załącznik do uchwały Nr ……/…./19
Rady Gminy Niedźwiada

 z dnia …………….………

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
gminę Niedźwiada

I. Postanowienia wstępne 

§ 1. 1. Regulamin określa w szczególności: 
1) wysokość  stawek  dodatku  motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz

szczegółowe warunki ich przyznawania; 
2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat; 
3) szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
2.  Pozostałe  składniki  wynagrodzeń nauczycieli,  o których mowa w art.  30 ust.  1 Karty
Nauczyciela określają przepisy ustawy i rozporządzenia. 

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niedźwiada; 
2) szkole – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art.1 ust.1

pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Niedźwiada; 

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć nauczycieli,  którym powierzono stanowisko
dyrektora szkoły, określonej w pkt. 2; 

4) nauczycielu – należy rozumieć przez to pracowników pedagogicznych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt. 2; 

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka; 
6) klasie – należy przez to rozumieć również oddział lub grupę; 
7) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego

roku do 31 sierpnia roku następnego; 
8) obowiązkowym  wymiarze  godzin  zajęć  nauczycieli  –  należy  przez  to  rozumieć

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,  o którym mowa w art.  42 ust.  3
Karta Nauczyciela lub ustalony przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7
pkt 3 Karty Nauczyciela; 

9) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.); 

10) rozporządzeniu  –  należy  przez  to  rozumieć  rozporządzenie  Ministra  Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  wynagradzania  za  pracę  w  dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.). 

II. Dodatek motywacyjny 

§  3.  1. Na  dodatki  motywacyjne  dla  nauczyciela,  w  tym  dyrektora  organ  prowadzący
zabezpiecza środki w wysokości od 3% do 20% zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty  z  tytułem  magistra  i  przygotowaniem  pedagogicznym  na  jeden  pełny  etat
przeliczeniowy nauczyciela  danej  szkoły w ramach posiadanych na dany rok budżetowy



środków finansowych. 
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie
dłuższy niż jeden rok szkolny. 
3.Wysokość  dodatku  motywacyjnego  dla  nauczyciela  oraz  okres  jego  przyznania
uwzględniając  poziom  spełniania  warunków,  o  których  mowa  w  §  4  ustala  dyrektor,
a w stosunku do dyrektora Wójt. 
4.Nauczycielom  uzupełniającym  etat  w  innej  szkole  dodatek  motywacyjny  przyznaje
dyrektor szkoły macierzystej po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

§ 4.  1.  Ustala  się  następujące  szczegółowe kryteria  przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego: 

1) udokumentowane  uzyskiwanie  przez  uczniów,  z  uwzględnieniem  ich  możliwości
oraz  warunków  pracy  nauczyciela,  szczególnych  osiągnięć  dydaktyczno-
wychowawczych  potwierdzonych  wynikami  klasyfikacji  lub  promocji,  efektami
egzaminów                         i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach,
przeglądach, olimpiadach, itp., 

2) skuteczne  rozwiązywanie  problemów  wychowawczych  uczniów  poprzez
kształtowanie  postaw odpowiedzialności  za  własną  edukację,  planowania  własnej
przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych, 

3) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom, 
4)  aktywne  i  efektywne  działania  na  rzecz  uczniów  potrzebujących  opieki,

z  uwzględnieniem ich potrzeb,  w szczególności  w stałej  współpracy z  rodzicami,
właściwymi instytucjami  i osobami świadczącymi pomoc socjalną, 

5) inicjowanie  i  organizowanie  imprez  i  uroczystości  szkolnych,  w  tym  zawodów
sportowych i wycieczek szkolnych, 

6) udział  w  komisjach  egzaminacyjnych,  o  których  mowa  w  przepisach  w  sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 

7) opieka  nad  samorządem  uczniowskim  lub  innymi  organizacjami  uczniowskimi
działającymi w szkole, 

8) inicjowanie  i  stałe  prowadzenie  nadobowiązkowych  zajęć  pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, 

9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego, 
10) adaptacja  i  praktyczne oraz skuteczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania

i  wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór  pedagogiczny oraz
innymi instytucjami wspomagającymi. 

III. Dodatek funkcyjny 

§  5.  1.  Nauczycielom,  którym  powierzono  stanowisko  dyrektora  przysługuje  dodatek
funkcyjny  obliczany  procentowo  na  podstawie  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczyciela
mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym w wysokości
określonej poniżej: 

1) dla dyrektora szkoły od 20 – 70% wynagrodzenia,
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 ustala: 

1) dla dyrektora – Wójt, 
2) dla nauczycieli – dyrektor szkoły.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono 
funkcje wymienione w ust. 1 i 2, bierze się w szczególności pod uwagę:

1) liczbę uczniów;
2) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w placówce;



3) ilość typów szkół w zespole;
4) liczbę pracowników zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych

i niepedagogicznych;
5) bazę lokalową, w tym ilość i jakość administrowanego budynku oraz obiektów 

sportowych,
4.  Dodatek  funkcyjny  przysługuje  również  nauczycielom,  którym  czasowo  powierzono
pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.

§ 6.  1.  Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania  oraz  zajęcia  przysługuje  dodatek
funkcyjny z tym, że nauczycielowi, któremu powierzono: 

1) wychowawstwo klasy: 
a) za klasę liczącą do 10 uczniów – w wysokości 70 zł, 
b) za klasę liczącą powyżej 10 uczniów – w wysokości 90 zł, 

2) funkcję opiekuna stażu w wysokości 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego  z  tytułem  magistra  posiadającego  kwalifikacje  pedagogiczne
miesięcznie za każdego podopiecznego i przyznawane na czas sprawowania opieki. 

2.  Dodatek  funkcyjny przysługuje  odrębnie  za  każdą  sprawowaną funkcję  oraz  pełnione
stanowisko. 

IV. Dodatek za warunki pracy 

§  7.  1.  Nauczycielom  wykonującym  pracę  w  warunkach  trudnych  lub  uciążliwych  dla
zdrowia przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy:

a)  zajęć  dydaktycznych w klasach łączonych w wysokości  20% stawki godzinowej
za każdą godzinę

b) indywidualnego  nauczania  zakwalifikowanego  do  kształcenia  specjalnego
w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą godzinę,

c)  zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w wysokości 20 %
stawki godzinowej za każdą godzinę. 

2. W razie zbiegu tytułu do dodatków nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich tych
dodatków. 

V. Dodatek za wysługę lat 

§ 8. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w wysokości 1% wynagrodzenia
zasadniczego  za  każdy  rok  pracy,  wypłacany  w  okresach  miesięcznych,  poczynając  od
czwartego roku pracy, z  tym, że dodatek ten nie  może przekroczyć 20% wynagrodzenia
zasadniczego. 
2. Okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie.  
3.  Dodatek za wysługę lat   przysługuje  nauczycielowi za okres urlopu dla  poratowania
zdrowia  oraz  za  dni,  za  które  otrzymuje  wynagrodzenie,  chyba  że  przepisy  szczególne
stanowią inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu
niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za chorobę lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

§ 9. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego,  łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego



zastępstwa  odbywa się  w  warunkach  trudnych  lub  uciążliwych  przez  miesięczną  liczbę
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla danego nauczyciela. 
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust.1 ustala
się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem
do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 
3.  Wynagrodzenie  za  jedną  godzinę  ponadwymiarową  i  godzinę  doraźnego  zastępstwa
realizowaną  z  innego  wymiaru  zajęć  niż  wymiar  obowiązkowy,  oblicza  się  dzieląc
przyznaną  nauczycielowi  stawkę  wynagrodzenia  zasadniczego,  łącznie  z  dodatkiem  za
warunki  pracy,  jeżeli  praca  w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa
odbywała się                      w warunkach trudnych, przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla danego nauczyciela. 
4.  Wynagrodzenie  za  jedną  godzinę  ponadwymiarową  i  godzinę  doraźnego  zastępstwa
zrealizowaną przez nauczycieli, którym obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
lub  zwolniono  z  obowiązku  ich  realizacji,  oblicza  się  dzieląc  przyznaną  nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w
godzinach  ponadwymiarowych  oraz  doraźnego  zastępstwa  odbywała  się  w  warunkach
trudnych, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego wymiaru zajęć ustalonego zgodnie z
art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 Karty
Nauczyciela. 
5.  Warunki  zachowania  lub  utraty  prawa do wynagrodzenia  za  niezrealizowane  godziny
ponadwymiarowe  określają  odpowiednio  przepisy  ustawy  Karta  Nauczyciela  i  ustawy
Kodeks Pracy oraz rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
6.  Wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe  i  doraźne  zastępstwa  rozlicza  się  w
okresach miesięcznych. 

VII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§  10.  1.  Zgodnie  z  art.49  Karty  Nauczyciela  nauczyciele  za  osiągnięcia  dydaktyczno-
wychowawcze otrzymują nagrody ze specjalnego funduszu nagród. 

2.  Ustala  się  podział  specjalnego  funduszu  nagród  dla  nauczycieli  za  ich  osiągniecia
dydaktyczno-wychowawcze w zakresie:

1) 0,20 % przeznacza się na nagrody Wójta,
2) 0,80 % przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

3.  Nagroda przyznawana przez Wójta wynosi od 500,00 zł do 3000,00 zł.
4. Nagroda przyznawana przez dyrektorów poszczególnych szkół wynosi od 500,00 zł do

2000,00 zł.
5. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli określa odrębna uchwała.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Uchylenie lub zmiana regulaminu wymaga uchwały Rady Gminy.
2.  Regulamin  niniejszy  został  uzgodniony  ze  związkami  zawodowymi  zrzeszającymi
nauczycieli.
                                                                                
           
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                 
                                                                                   
                                                                                               Tomasz Wiącek



(PROJEKT)

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY NIEDŹWIADA

z dnia ....................2019 r.

w  sprawie  uchwalenia  „Regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  na  terenie  Gminy
Niedźwiada”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2019 r. poz. 506 ze zm) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i  zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1152),  po  zaopiniowaniu  przez  Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Regionalny Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Lublinie  postanowieniem
znak: LU.RZT.070.113.2019.DR z dnia 23.05.2019 r. Rada Gminy Niedźwiada uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala  się „Regulamin  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  na  terenie  Gminy
Niedźwiada”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/158/06 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 4.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady 

  Tomasz Wiącek



PROJEKT
Załącznik do uchwały Nr ……...2019
Rady Gminy Niedźwiada
 z dnia ……….. 2019 r.

REGULAMIN 
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY NIEDŹWIADA

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1
Regulamin  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  na  terenie  Gminy  Niedźwiada,  zwany  dalej
Regulaminem  określa  wzajemne  prawa  i  obowiązki  przedsiębiorstwa  wodociągowo-kanalizacyjnego
działającego na terenie Gminy Niedźwiada oraz odbiorców usług na terenie Gminy Niedźwiada, z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001  roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152  z późn.
zm.).

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3
1. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) dostarczać  odbiorcy  usług  wodę  przeznaczoną  do  spożycia  przez  ludzi,  w  ilości  co  najmniej
0,3 metra sześciennego na dobę,

2) w przypadku dostarczania  wody z sieci  zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym
0,05  MPa  (0,5  bara)  i  nie  większym  niż  0,6  MPa  (6  barów)  u  wylotu  na  zaworze  głównym
za wodomierzem głównym.

2.  Ilość i jakość wody dostarczanej odbiorcom usług oraz ilość, minimalne ciśnienie wody utrzymywane
w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej, określa umowa o zaopatrzenie w wodę.

§ 4
W zakresie odbioru ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane odbierać  ścieki
bytowe w ilości, co najmniej 0,3 metra sześciennego na dobę.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5
Wniosek  o  zawarcie  umowy o  zaopatrzenie  w  wodę  lub  odprowadzanie  ścieków z  przedsiębiorstwem
wodociągowo - kanalizacyjnym powinien zawierać:

1) imię,  nazwisko  (lub  nazwę),  numer  PESEL  lub  REGON,  numer  NIP  (o  ile  wnioskodawca
go posiada) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,

2) rodzaj  umowy  (zaopatrzenie  w  wodę  lub  odprowadzanie  ścieków  albo  zaopatrzenie  w  wodę
i odprowadzanie ścieków),

3) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca wystąpił z pisemnym wnioskiem o zawarcie
umowy,

4) oświadczenie  wnioskodawcy  czy  nieruchomość  jest  podłączona  do  sieci  wodociągowej
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,



5) oświadczenie  czy  nieruchomość  jest  podłączona  do  sieci  kanalizacyjnej  przedsiębiorstwa
wodociągowo –  kanalizacyjnego,  czy też  odprowadza  ścieki  do  zbiornika  bezodpływowego  lub
przydomowej oczyszczalni ścieków,

6) oświadczenie wnioskodawcy, na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
7) oświadczenie  wnioskodawcy,  jakiego  rodzaju  ścieki  będą  odprowadzane  przez  wnioskodawcę

na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne),
8) oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  wnioskodawcy  przez

przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wyłącznie w celu zawarcia umowy.

§ 6
Wniosek  właściciela  lub  zarządcy  budynku  wielo  -  lokalowego  lub  budynków  wielo  -  lokalowych
o  zawarcie  umowy  o  zaopatrzenie  w  wodę  lub  odprowadzanie  ścieków  przez  przedsiębiorstwo  
wodociągowo – kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać:

1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (jeśli osoba taka go posiada)
oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy  wraz
z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy,
3) oświadczenie osoby korzystającej z lokalu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wyłącznie w celu zawarcia umowy,
4) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń,

o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych  opłat
wynikających  z  taryf  za  dokonywane  przez  przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne
rozliczenie,

5)  schemat wewnętrznej  instalacji  wodociągowej w budynku wielo -  lokalowym za wodomierzem
głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w budynku,

6) wskazanie ilości lokali w budynku wielo - lokalowym oraz wskazanie ilości osób korzystających
z poszczególnych lokali.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 7
1.  Stosowanie  przez  przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  cen  i  stawek  opłat  wynikających
z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług
o ich rodzajach ani wysokości.

§ 8
1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania
ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest faktura.
2.  W przypadku budynku wielolokalowego,  w którym odbiorcami  usług  są  również  osoby korzystające
z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy
lub  właścicielowi  takiego budynku oraz  odrębne  faktury osobom korzystającym z lokali  lub wyłącznie
odbiorcom usług będących osobami  korzystającymi  z  lokali,  z  którymi  przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stosuje kwartalne okresy obrachunkowe chyba, że umowa
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków stanowi inaczej.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 9
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek
złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:



1) imię  i  nazwisko  (nazwę)  wnioskodawcy,  względnie  sposób  reprezentacji  wnioskodawcy  wraz
z  dokumentem  (lub  jego  kopią)  potwierdzającym  jej  prawidłowość,  a  w  razie  działania
wnioskodawcy przez przedstawiciela – podstawę umocowania, adres do korespondencji,

2) adres nieruchomości i numer działki, która ma być przyłączona,
3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków

i  określenie  ich  rodzaju,  a  w przypadku  ścieków przemysłowych  –  wskazanie  przewidywanych
parametrów  i  jakości  odprowadzanych  ścieków  oraz  dane  o  przewidywanym sposobie  ich
podczyszczania.

3.  Jeżeli  są  spełnione  warunki  techniczne  umożliwiające  przyłączenie  nieruchomości  do  sieci
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem
załączników  wydaje  warunki  przyłączenia  do  sieci.  W  sprawach  skomplikowanych termin  wydania
warunków może ulec wydłużeniu do 60 dni.
4. Wydane warunki przyłączenia nieruchomości są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania.
5. Warunki techniczne przyłączenia do sieci powinny określać:

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,
2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
3) maksymalne dobowe zapewnienie dostawy wody oraz dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków,
4) miejsce  zainstalowania  wodomierza  głównego  i  (lub)  miejsce  zainstalowania  urządzenia

pomiarowego,
5) wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków,
6) termin ważności warunków przyłączenia.

6. Przedłużenie okresu ważności wydanych warunków technicznych, następuje na pisemny wniosek  osoby
ubiegającej się o przyłączenie. Do wniosku należy załączyć oświadczenie wnioskodawcy w przedmiocie
aktualności  danych  określonych  w  ust.  2  pkt  1-4  oraz  aktualności  danych  zawartych  w  dokumentach
wskazanych w ust. 3.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 10 
1. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych: 

1) przyłącza wodociągowe należy wykonywać z rur PEHD o średnicy i grubości ścianki dostosowanej
do projektowanego przepływu o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym min. 1 MPa,

2) w uzasadnionych przypadkach przyłącza mogą być wykonane z innych materiałów przeznaczonych
do przesyłu wody przeznaczonej do picia,

3) w miejscu włączenia do sieci należy zamontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwy wyposażyć
w skrzynkę uliczną, 

4) skrzynkę  uliczną  odpowiednio  zabezpieczyć  w  zależności  od  rodzaju  terenu  w  którym  będzie
usytuowana, 

5) przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać z rur PCV o średnicy dostosowanej do projektowanego
przepływu,  o  grubości  ścianki  dostosowanej  do  obciążenia  terenu  w  którym  zlokalizowane  są
przewody, 

6) przewody  wodociągowe  i  kanalizacyjne  w  gruncie  należy  prowadzić  możliwie  najkrótszą  i
bezkolizyjną trasą stosując odpowiednie zagłębienie wynikające ze strefy przemarzania gruntu,

7) przy odpływach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni
sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki,

8) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych.
2.  Warunki  zawarte  w  ust.  1  pkt  1-5  uwzględnić  przy  projektowaniu  przyłączy  wodociągowych  i
kanalizacyjnych. 

§ 11
Odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług w Urzędzie Gminy Niedźwiada w zakresie:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,



3) niniejszego regulaminu,
4) zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
5) aktualny  wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń

kanalizacyjnych z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

§ 12
1.  Odbiory  częściowe  oraz  końcowy  przyłączy  są  przeprowadzane  przy  udziale  upoważnionych
przedstawicieli stron. 
2. Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 
3. Odbiór częściowy następuje w terminie nie dłuższym niż trzy dni od zgłoszenia gotowości do odbioru. 
4.  W  ramach  prac  związanych  z  odbiorem  końcowym  przyłącza,  przedsiębiorstwo  wodociągowo-
kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia
do sieci oraz z dokumentacją techniczną przyłącza. 
5. Odbiór końcowy następuje w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru.
6. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony w sporządzonym protokole.  
7. Protokół odbioru powinien zawierać, co najmniej: 

1) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza; 
2) datę odbioru i podpisy osób dokonujących odbioru. 

8. W przypadku odbioru negatywnego sporządzany jest protokół, który zawiera wykaz usterek wykonanych
przyłączy. Ponowny odbiór dokonywany jest po usunięciu stwierdzonych uchybień na zasadach j.w.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 13
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych
przerwach  lub  ograniczeniach  w  dostawie  wody,  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty z  wyprzedzeniem co
najmniej 2 dniowym.
2.  Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  ma  również  obowiązek  poinformować  odbiorców, w
sposób  zwyczajowo przyjęty,  o  zaistniałych  nieplanowanych  przerwach  lub  ograniczeniach  w dostawie
wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3.  W przypadku  budynków  wielo  -  lokalowych,  przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  może o
zdarzeniach  wskazanych  w ust.  2  poinformować  właściciela  lub  zarządcę  budynku  nieruchomości  oraz
osoby  korzystające  z  lokali,  z  którymi  przedsiębiorstwo  zawarło  umowy  o  zaopatrzenie  w  wodę
i odprowadzanie ścieków.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin  przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym
fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
5.  W  przypadku  przerwy  trwającej  do  12  godzin  przedsiębiorstwo  wodociągowo  -  kanalizacyjne  jest
zobowiązane,  w  miarę  swoich  możliwości  technicznych  i  organizacyjnych,  zapewnić  zastępczy  punkt
poboru  wody.  O  lokalizacji  zastępczego  punktu  poboru  wody  przedsiębiorstwo  wodociągowo  -
kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług.



Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby rozpatrywania reklamacji oraz

wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 14
Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich
istotnych informacji w szczególności dotyczących:

1) prawidłowego  sposobu  wykonywania  przez  odbiorcę  usług  umowy o  zaopatrzenie  w wodę  lub
odprowadzanie ścieków;

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych
przerwach w świadczeniu usług;

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 15
1.  Każdy  odbiorca  usług  ma  prawo  zgłaszania  reklamacji  dotyczących  sposobu  wykonywania  przez
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne umowy, ilości i jakości świadczonych usług oraz  wysokości
naliczonych opłat za te usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
3.  Przedsiębiorstwo  wodociągowo  -  kanalizacyjne  jest  zobowiązane  rozpatrzyć  reklamację  bez  zbędnej
zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie  przedsiębiorstwa
wodociągowo - kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo -  kanalizacyjnemu. W
sprawach  skomplikowanych  termin  rozpatrzenia  reklamacji  może  ulec  wydłużeniu  do  30  dni  od  dnia
złożenia reklamacji.

§ 16
W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Niedźwiada taryfy;
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący na terenie

Gminy Niedźwiada;
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;
4) aktualny  wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń

kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 17
1.  Woda  do  celów  przeciwpożarowych  jest  udostępniana  z  urządzeń  wodociągowych  przedsiębiorstwa
wodociągowo - kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo - kanalizacyjnego są:

1) jednostki ochotniczych straży pożarnych działające na terenie Gminy Niedźwiada;
2) jednostki  Państwowej Straży Pożarnej;
3) inne jednostki i osoby wspomagające podmioty określone w pkt 1 i 2.

3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest ustalana  na
podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.
4. Pobór wody na cele przeciwpożarowe i inne cele wymienione w art. 22 ustawy, rozliczany jest przez
Przedsiębiorstwo z gminą co 3 miesiące. 



UCHWAŁA NR ………

RADY GMINY NIEDŹWIADA

z dnia … .. 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art.  5d ust.  2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§  1.  Określa  się  wzór  wniosku  o  wypłatę  zryczałtowanego  dodatku  energetycznego,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§  3. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek



Wójt Gminy Niedźwiada                                                                     Załącznik do uchwały nr 
                                                                                                  Rady Gminy Niedźwiada

                                                                                            z dnia ……………….
WNIOSEK (wzór)

o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

1. Wnioskodawca:

(imię i nazwisko)

2. Adres zamieszkania:

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

3.
PESE

L:
4. Telefon:

5. Liczba osób w gospodarstwie domowym …………………………….

6. Liczba osób w gospodarstwie domowym uległa zmianie w 
stosunku do liczby osób wykazanej we wniosku p przyznanie 
dodatku mieszkaniowego* (zaznaczyć Tak/Nie)

Nie Tak

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, co następuje:

 Powyższe dane są prawdziwe,
 Załączona do wniosku umowa kompleksowa/umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą

energetycznym jest obowiązująca.

Do wniosku dołączam:
1. Kopię  umowy  kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartą  z  przedsiębiorcą

energetycznym (oryginał do wglądu).
2. Kopię rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną  (tylko w przypadku wyboru płatności  na rachunek

bankowy  przedsiębiorcy  energetycznego,  z  którym  zawarto  umowę  kompleksową  lub  umowę  sprzedaży
energii elektrycznej). 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać (zaznaczyć właściwe):

 Na wskazany poniżej rachunek bankowy:

Nr rachunku:

Nazwa banku ……………………………………………………………...…………………………..

Na  rachunek  bankowy  przedsiębiorcy  energetycznego,  z  którym  posiadam  zawartą  umowę  kompleksową  lub
umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Nr rachunku:



 Wypłata w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Niedźwiada.

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

………………………………….                                    …………………………….
        (data i podpis wnioskodawcy) ........................................  (data i podpis przyjmującego)



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niedźwiada z siedzibą w: Niedźwiada-Kolo-
nia 43, 21-104 Niedźwiada. Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administra-
tora,  poprzez  
e-mail: wojt@niedzwiada.pl lub telefonicznie 818512878.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-
mail: iod@niedzwiada.pl, lub telefonicznie 814653601.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia i wypłaty dodatków energetycznych, a także do-
chodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e)
Rozporządzenia, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze da-
nych.

5. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane innym odbiorcom.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania
celu ich przetwarzania, nie dłużej niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku energetycznego. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, a także zaprzestania przetwarzania.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych, z siedzibą w Warszawie(00-193) przy ulicy Stawki 2.) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy
uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym roz-
porządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji wymogów ustawowych, i  jest jedno-
cześnie warunkiem przyznanie dodatku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie pomocy
przewidzianej prawem. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

……………………………………… ………………………………………………

/miejscowość, data/  /czytelny podpis Wnioskodawcy/

mailto:iod@niedzwiada.pl
mailto:wojt@niedzwiada.pl

