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OPIS PLAN 2023 

Przychody 

700-01 2% odpis od podatku rolnego 2.167.750zł 

 środki pozostałe na koncie MIR na 31.12.2022r 600.000zł 

 Projekty KSOW  90.000zł 

 darowizny 50.000zł 

 przychody z najmu 43.536zł 

 Zwrot kaucji Pikniki 75.940zł 

                    Razem przychody 3.027.226zł 

                                                            Koszty  

401 Zużycie materiałów (energia, materiały biurowe, środki 

czystości, paliwo, obsługa posiedzeń ) 
150.000zł 

402 Usługi obce ( telekomunikacja, Internet, czynsze, parkingi, 

usługi księgowe, remonty, poczta, poligrafia, ubezpieczenia)  
270.000zł 

404 Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło ) 

(diety Zarządu, Walnego Zgromadzenia, Komisji, Przewodniczących) 

 

1.092.500zł 

490.092zł 

405 Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, 

świadczenia urlopowe) 
190.000zł 

409-01 Podróże służbowe ( delegacje krajowe) 15.000zł 

409 Pozostałe koszty ( wpłaty na KRIR, opłaty sądowe, skarbowe)  177.000zł 

 Wybory 243.000zł 

 Środki na I kwartał 2024r 399.634zł 

 Razem koszty 3.027.226zł 
 

Przychody: 
700-01 2% odpis od podatku rolnego- kwota podana przez GUS do obliczenia podatku 

rolnego wynosi 74,05zł. W porównaniu do ubiegłego roku jest to 20% wzrost.         

Proponujemy ( na podstawie wniosków z gmin w sprawie obniżenia stawki podatku)przyjąć 

wzrost dochodów o ok. 15% ( w stosunku do kwoty 1.885.000) tj. 2.167.750zł 

- środki pozostałe na koncie na dzień 31.12.2022r- 600.000zł 

- darowizny- kwoty za wnioski obszarowe-50.000zł 

- przychody z najmu- uwzględniono 15% wzrost w stosunku do 2022r – 43.536zł 

- zwroty kaucji z KRIR za 3 Pikniki - 75.940zł 

- rozliczenie projektów KSOW- 90.000zł 

 

Wydatki: 
401-zużycie materiałów-przyjmujemy w lokalach Tarnów, Wadowice, Nowy Sącz obniżenie 

rachunków za energię elektryczną w związku z wykorzystaniem fotowoltaiki – płacimy tylko 

koszty dystrybucji ok 150 zł/miesięcznie.  W Krakowie i Miechowie przewidujemy wzrost 

kosztów energii elektrycznej o 70%. Koszty ogrzewania (gazu) wzrastają o 50% lecz w 

lokalach Tarnów Wadowice, Nowy Sącz są ograniczane poprzez wykorzystanie 

klimatyzatorów. W Krakowie koszt ogrzewania wchodzi w opłaty Wspólnoty. 

Szacujemy, że koszty zużycia materiałów wyniosą 150.000zł. 

 



402- usługi obce- przewidujemy wzrost o około 20% w stosunku do bieżącego roku, kwota 

100.000 zł przeznaczona na realizację projektów KSOW. 

Ogólnie kwota do wykorzystania na usługi obce -270.000zł 

 

404- wynagrodzenia- umowy o pracę, umowy zlecenia wzrost o 15%- 1.092.500zł 

                                 - diety ciał statutowych ogółem 490.092 zł  

- diety Zarządu, Przewodniczących i Komisji przyjęto na poziomie 2022r-  

- diety Członków Rad Powiatowych – wzrost o 20%- do kwoty 180 zł x 4 rady 

 

405- świadczenia na rzecz pracowników ZUS- 190.000zł 

 

409-01- podróże służbowe- 15.000zł 

 

409- pozostałe koszty- odpis na KRIR, podatki -177.000zł 

 

Kwota przeznaczona na przeprowadzenie wyborów- 243.000zł 

 

   Koszty wyborów: 

Koordynatorzy umowy- 185x 600zł     = 111.000zł 

Komisje okręgowe 185x5x100, komisja wojewódzka =101.000zł 

Materiały biurowe           =5.000zł 

Koszty podróży- 19 powiatów x 700kmx 0,8358     = 11.000zł 

Druk biuletynu- 5.000 szt x 3 zł    = 15.000 zł 

                                                                   Razem  =  243.000 zł 

 

Środki na I kwartał 2024r- 399.634zł 

 

 

Środki w wysokości 32.000zł w dyspozycji Zarządu do wykorzystania na uzasadnione 

wnioski Rad Powiatowych. 


