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1369
UCHWAŁA NR IX/60/2011
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jarosławskiego
Działając na podstawie art. 12, pkt 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) oraz § 82 i § 83 Statutu Powiatu
Jarosławskiego,

„2. W skład zarządu powiatu wchodzą:
Starosta jako jego przewodniczący, Wicestarosta
i pozostali członkowie w liczbie 2 osób. "

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

§ 1. W uchwale Nr XXV/247/2001 Rady
Powiatu Jarosławskiego z dnia 25 września 2001 roku
w sprawie
uchwalenia
Statutu
Powiatu
Jarosławskiego dokonuje się następującej zmiany:

Przewodniczący Rady Powiatu
Jarosławskiego

1)

W § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Leszek Szczybyło

1370
UCHWAŁA NR X/109/11
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie zmiany w statucie Gminy Miasta Dębica
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1, art.22
ust. 2,art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Dębicy uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Miasta Dębica
przyjętym uchwałą Nr XXIII/358/08 Rady Miejskiej
w Dębicy z dnia 28 października 2008 r. w sprawie
uchwalenia
Statutu
Gminy
Miasta
Dębica,
zmienionym: uchwałą Nr XXXI/489/09 Rady Miejskiej
w Dębicy z dnia 18 czerwca 2009 r., uchwałą
Nr XXXIX/585/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia
28 grudnia 2009 r., uchwałą Nr XLIV/612/10 Rady
Miejskiej w Dębicy z dnia 19 lutego 2010 r. i uchwałą
NR LVI/652/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia
17 czerwca 2010 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 17 otrzymuje brzmienie:
„1.
Zawiadomienie
o miejscu,
terminie
i porządku obrad sesji Rady podaje się do publicznej
wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie
obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie
Miasta i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu

Miejskiego najpóźniej na pięć dni przed terminem sesji.
Termin do zawiadomienie może zostać skrócony
w przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej.
2. Zawiadomienie o treści określonej w ust.1
wraz z kompletem projektów uchwał oraz innymi
materiałami, stosownie do przedmiotu obrad, przesyła
się Radnym oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli
najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.”
§ 2. Wykonanie uchwały
Burmistrzowi Miasta Dębicy.

powierza

się

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad
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1371
UCHWAŁA NR X/207/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235)

§ 2. Wykonanie Uchwały
Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

powierza

się

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

Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru
żłobków
i klubów
dziecięcych
prowadzących
działalność na terenie Miasta Rzeszowa w wysokości
300 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Rzeszowa
Andrzej Dec

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych. Przepisy ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3, wprowadziły wymóg prowadzenia przez
Prezydenta Miasta Rzeszowa rejestru żłobków
i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie
miasta. Zgodnie z art. 33 wspomnianej ustawy, wpis
do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód

własny gminy. Wysokość opłaty ustala rada gminy
w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie może być
wyższa niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę. W 2011 r. wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi
1 386,00 zł.

1372
UCHWAŁA NR X/208/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku
Na podstawie art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2
i art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn.zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Korzystanie ze żłobków prowadzonych
przez Gminę Miasto Rzeszów jest odpłatne.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1)

opłatę za pobyt,

2)

opłatę za wyżywienie,

3)

dodatkową
opłatę
za
godziny
opieki
wykraczające poza 10 godzin dziennego pobytu
dziecka w żłobku.

§ 2. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
wynosi 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów,
obowiązującego w dacie przyjmowania dziecka do
żłobka.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
2. Wysokość opłaty za pobyt
ponownie po każdorazowej zmianie
minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- 7491 ustala się
wysokości

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega
zaokrągleniu w ten sposób, że kwoty wynoszące:
1)

mniej niż 50 groszy pomija się,

2)

50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych
złotych.

§ 3. 1. Udziela się ulg w opłacie za pobyt na
drugie i kolejne dzieci, tych samych rodziców
(opiekunów prawnych), uczęszczające równocześnie
do żłobka.
2. Ulgi w opłacie wynoszą odpowiednio:
1)

na drugie dziecko – 50% opłaty za pobyt,

2)

na kolejne dzieci
z opłaty za pobyt.

–

całkowite

Poz. 1372

§ 5. Dodatkowa opłata, o której mowa
w §1 ust. 2 pkt 3 wynosi 1% obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą
rozpoczętą dodatkową godzinę opieki wykraczającą
ponad 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku
prowadzonym przez Gminę Miasto Rzeszów.
§ 6. Opłaty o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1,
2 i 3 wnosi się miesięcznie z góry do 15 dnia każdego
miesiąca
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIV/96/2004 Rady
Miasta Rzeszowa z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
opłat za pobyt dziecka w żłobku, zmieniona uchwałą
Nr XXVII/155/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia
31 sierpnia 2004 r. zmieniającą uchwałę Rady Miasta
Rzeszowa w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku.
§ 8. Wykonanie uchwały
Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

zwolnienie

§ 4. 1. Wysokość opłaty za wyżywienie,
o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, ustala się w formie
dziennej stawki żywieniowej w kwocie 5 zł.

powierza

się

§ 9. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia
miesiąca następującego po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Rzeszowa

2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku
prowadzonym
przez
Gminę
Miasto
Rzeszów
rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje
zwrot opłaty za wyżywienie w wysokości iloczynu
obowiązującej dziennej stawki żywieniowej i liczby dni
nieobecności.

Andrzej Dec

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Rzeszowa
w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku. Wejście
w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi do lat 3 ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235)
nakłada na Radę Miasta obowiązek ustalenia opłat za
pobyt dziecka w żłobku, z uwzględnieniem opłat,
o których mowa w art. 12. ust. 3 ustawy – za
wydłużony czas opieki - oraz za wyżywienie dziecka.
Poprzednia uchwała Rady Miasta Rzeszowa w tym
przedmiocie, wydana została w oparciu o art. 34b
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408z późn. zmianami).
Wejście w życie z dniem 4 kwietnia 2011 r. ustawy
o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchylenie w art. 66
pkt 1 tej ustawy punktu 7 art. 2. ust. 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.
U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 ze zm). stwarza nowy

stan prawny, wymagający wydania przez Radę Miasta
Rzeszowa nowych regulacji w przedmiocie opłat za
pobyt dziecka w żłobku. Zaproponowana opłata za
korzystanie ze żłobków prowadzonych przez Miasto
ustalona została w oparciu o aktualnie obowiązujące
w tym zakresie przepisy i obejmuje:
1. opłatę za pobyt dziecka w żłobku
w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia za
pracę z ulgami na drugie i dalsze dzieci,
2. opłatę za pobyt dziecka w żłobku
w wymiarze wyższym niż 10 godzin 3. opłatę dzienną
za wyżywienie dziecka w żłobku.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

- 7492 -

Poz. 1373 i 1374

1373
UCHWAŁA NR X/210/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 91
i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm. ), w związku z art. 8 pkt. 4a,
art. 12a i art. 15a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

ustaloną w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
finansowany jest ze środków własnych Miasta
Rzeszowa.
§ 3. Wykonanie uchwały
Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

powierza

się

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

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:
§ 1. Podnosi się od 1 listopada 2011r., kwotę
dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej do 120,00 zł miesięcznie, na trzecie
i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Przewodniczący Rady Miasta
Rzeszowa
Andrzej Dec

§ 2. Dodatek do zasiłku rodzinnego, o którym
mowa w § 1, w wysokości przewyższającej kwotę

Uzasadnienie
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.
U. z 2009r Nr 129, poz. 1058 ) wysokość dodatku
z tytułu
wychowywania
dziecka
w rodzinie
wielodzietnej wynosi 80 zł miesięcznie na trzecie
i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Art. 15a ustawy o świadczeniach rodzinnych
upoważnia Radę gminy do podwyższenia, w drodze
uchwały, kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego,
zobowiązując
równocześnie
do
finansowania
podwyższonych kwot tych dodatków ze środków
własnych gminy. Podwyższenie dodatku do zasiłku

rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej częściowo poprawi sytuację materialną
tych rodzin, stanowi jeden elementów wdrażania
polityki prorodzinnej w naszym mieście. Na realizację
przedstawionej Wysokiej Radzie uchwały, na 2011r.
niezbędna jest dodatkowa kwota ok. 96.000 zł oraz
zabezpieczenia w planie finansowym na 2012r. kwoty
ok. 576.000 zł ze środków budżetu Miasta Rzeszowa.
Uwzględniając
wzrastające
potrzeby
rodzin
wielodzietnych,
problemy
wynikające
z trudnej
sytuacji materialnej wielu z nich i wielkość kwoty,
którą na podwyższenie dodatku należy zabezpieczyć
ze środków budżetu Miasta, przyjęcie proponowanej
podwyżki dodatku jest w pełni uzasadnione.

1374
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 NR IV/15/11
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 31 stycznia 2011r.
w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2011
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240) uchwala się co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
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§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu
Gminy
Cmolas
na
2011
rok
w wysokości
19.741.782zł. z tego:
a)

dochody bieżące w kwocie

Dział
Rozdział
§
700
70005

Poz. 1374

-

w tym z zakresu administracji rządowej
3.460.449 zł.

b)

dochody majątkowe w kwocie

100.000zł.

19.641.782zł.

Źródło dochodów

Plan

Gospodarka mieszkaniowa

139.238

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

139.238

a) dochody bieżące

39.238

0470

wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

11.238

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST

20.000

0970

wpływy z różnych dochodów

0870
750
75011

2010

75045

2010

751
75101

2010

756

75601
0350
75615

8.000

b) dochody majątkowe

100.000

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

100.000

Administracja publiczna

85.071

Urzędy wojewódzkie

84.771

a) dochody bieżące

84.771

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
urzędy wojewódzkie
- w tym z zakresu administracji rządowej

84.771

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
urzędy wojewódzkie
Kwalifikacja wojskowa

84.771

84.771

300

a) dochody bieżące

300

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- w tym z zakresu administracji rządowej

300

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

300
1.278

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.278

a) dochody bieżące

1.278

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
rejestr wyborców
- w tym z zakresu administracji rządowej

1.278

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
rejestr wyborców
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
a) dochody bieżące

1.278

300

1.278

3.050.275
3.050.275

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

8.003

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty
podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

8.003
920.564
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0310

podatek od nieruchomości

0320

podatek rolny

3.014

0330

podatek leśny

65.020

75616

852.530

776.986

0310

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
podatek od nieruchomości

0320

podatek rolny

146.853

0330

podatek leśny

25.723

0340

podatek od środków transportowych

0360

podatek od spadków i darowizn

0430

wpływy z opłaty targowej

22.060

0500

podatek od czynności cywilno prawnych

98.000

75618

300.860

181.190
2.300

0410

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

0460

wpływy z opłaty eksploatacyjnej

32.233

0480

wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych

50.925

75621

108.174
25.016

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.236.548

0010

podatek dochodowy od osób fizycznych

1.223.815

0020

podatek dochodowy od osób prawnych

758

75801
2920
75807
2920
75814
0920
75831
2920
801

80110
0970
80146
2007

852

85212
2010

12.733

Różne rozliczenia

12.283.292

a) dochody bieżące

12.283.292

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6.958.682

subwencje ogólne z budżetu państwa

6.958.682

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4.836.157

subwencje ogólne z budżetu państwa

4.836.157

Różne rozliczenia finansowe

6.000

pozostałe odsetki

6.000

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

482.453

subwencje ogólne z budżetu państwa

482.453

Oświata i wychowanie

262.270

a) dochody bieżące

250.000

Gimnazja

250.000

wpływy z różnych dochodów
(zwrot kosztów centralnego ogrzewania)
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

250.000
12.270

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5i6
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(projekt –e-Belfer –przygotowanie nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Cmolasie do
stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu)
Pomoc społeczna

12.270

3.904.358

a) dochody bieżące

3.904.358

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- w tym z zakresu administracji rządowej

3.363.400

12.270

3.363.400
3.363.400
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
- w tym z zakresu administracji rządowej

Poz. 1374
25.600
10.700
14.900
10.700

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

135.900

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Zasiłki stałe

135.900

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Ośrodki pomocy społecznej

162.200

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5i6
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5i6
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

118.736

wpływy z usług

162.200

214.822

6.286

89.800
2.436
2.436

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16.000

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
a) dochody bieżące

16.000

Wpływy z różnych opłat (Opłaty za korzystanie ze środowiska)

16.000

Ogółem

16.000

19.741.782

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok w łącznej kwocie25.033.463zł. w tym:
a)

wydatki bieżące w kwocie

17.797.179zł.

b)

wydatki majątkowe w kwocie

7.236.284 zł.

010

01030
2850
400
40002

2650

6210
600
60011

Rolnictwo i łowiectwo

3.000

Dotacja na zadania bieżące

3.000

Izby rolnicze

3.000

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

3.000
366.881

Dostarczanie wody

116.881

a) wydatki bieżące

116.881

wydatki jednostek budżetowych

116.881

dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

116.881

b)wydatki majątkowe

250.000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
Transport i łączność

250.000

Drogi publiczne krajowe

634.034
81.710
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a) wydatki majątkowe

81.710

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Dostosowanie ciągów pieszych przy drodze krajowej w Hadykówce-budowa
chodnika )
Drogi publiczne gminne

81.710

a) wydatki bieżące

60.000

wydatki jednostek budżetowych

60.000

60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 60.000
4170

wynagrodzenia bezosobowe

4210

zakup materiałów i wyposażenia

4270

zakup usług remontowych

4300

zakup usług pozostałych

30.000

Drogi wewnętrzne

30.000

a) wydatki majątkowe

30.000

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000

60017

6050
60095

Pozostała działalność

1.000
20.000
9.000

462.324

a) wydatki bieżące

8.400

wydatki jednostek budżetowych

8.400

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.400
4300

6050
700
70005

zakup usług pozostałych

8.400

a) wydatki majątkowe

453.924

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

453.924

Gospodarka mieszkaniowa

859.214

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

701.466

a) wydatki bieżące

501.466

wydatki jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 488
4110

składki na ubezpieczenia społeczne

4120

składki na fundusz pracy

420
68

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -500.978
4170

wynagrodzenia bezosobowe

4210

zakup materiałów i wyposażenia

30.000

4260

zakup energii

50.000

4270

zakup usług remontowych

39.272

4277

zakup usług remontowych

176.496

4279

zakup usług remontowych

123.368

4300

zakup usług pozostałych

4430

różne opłaty i składki

900

4500

pozostałe podatki na rzecz budżetów JST

160

6050

6060
70095

2.782

78.000

b) wydatki majątkowe

200.000

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(remont budynku mienia komunalnego w Jagodniku w ramach zadania pn.
”Zagospodarowanie obiektów na obszarze zmarginalizowanym w Gminie Cmolas”
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

160.000

Pozostała działalność

157.748

40.000
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157.748

wydatki jednostek budżetowych
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

157.748

(Utwardzenie placów w Hadykówce)
710
71004

Działalność usługowa

87.000

Plany zagospodarowania przestrzennego

87.000

a) wydatki bieżące

87.000

wydatki jednostek budżetowych

87.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 87.000
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

62.000

4300

Zakup usług pozostałych

25.000

Informatyka

40.728

Pozostała działalność

40.728

a) wydatki majątkowe

40.728

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt PSeAP)

40.728

720
72095

6050
750
75011

Administracja publiczna

1.966.699

Urzędy wojewódzkie

84.771

a) wydatki bieżące

84.771

wydatki jednostek budżetowych

84.771

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.771
4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

72.115

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

10.889

4120

składki na fundusz pracy.

1.767

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.771
75022

Rady gmin

86.232

a) wydatki bieżące

86.232

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.732
3030

różne świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.500

84.732
1.500

4210

zakup materiałów i wyposażenia

500

4300

zakup usług pozostałych

500

4410

podróże służbowe krajowe

500

75023

Urzędy gmin

1.737.396

a) wydatki bieżące

1.727.396

wydatki jednostek budżetowych

1.727.396

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500
3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.456.159
4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

4120

składki na fundusz pracy
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 264.737

1.160.464
82.385
183.530
29.780
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4170

wynagrodzenia bezosobowe

4210

zakup materiałów i wyposażenia

81.800

4260

zakup energii

42.800

4270

zakup usług remontowych

14.800

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.300

4300

zakup usług pozostałych

4350

zakup usług dostępu do sieci Internet

1.500

4360

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3.000

4370

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

13.500

4410

podróże służbowe krajowe

6.500

4430

różne opłaty i składki

2.500

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

6060

2.000

52.017

36.020
7.000

b) wydatki majątkowe

10.000

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

- zakup komputerów - 10.000
75045

Kwalifikacja wojskowa

300

a) wydatki bieżące

300

wydatki jednostek budżetowych

300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 300
4410

podróże służbowe krajowe

300

w tym z zakresu administracji rządowej – 300
75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

49.000

a) wydatki bieżące

49.000

wydatki jednostek budżetowych

49.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 49.000
4210

zakup materiałów i wyposażenia

4300

zakup usług pozostałych

75095

7.000
42.000

Pozostała działalność

9.000

a) wydatki bieżące

9.000

wydatki jednostek budżetowych

9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.000
4430
751
75101

różne opłaty i składki

9.000

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

1.278

a) wydatki bieżące

1.278

wydatki jednostek budżetowych

1.278

1.278

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.278
4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

4120

składki na fundusz pracy
w tym z zakresu administracji rządowej – 1.278

1.087
164
27
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

63.265

Ochotnicze straże pożarne

59.065

a) wydatki bieżące

59.065

wydatki jednostek budżetowych

59.065

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780
3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –895
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

770

4120

Składki na fundusz pracy

125

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 56.390
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

17.300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25.350

4260

Zakup energii

2.250

4300

Zakup usług pozostałych

6.320

4430

Różne opłaty i składki

5.170

75414

Obrona cywilna

3.2 00

a) wydatki bieżące

3.200

wydatki jednostek budżetowych

3.200

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 400
4170

wynagrodzenia bezosobowe

400

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– 2.800
4210

zakup materiałów i wyposażenia

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

2.000

Zarządzanie kryzysowe

1.000

a) wydatki bieżące

1.000

wydatki jednostek budżetowych

1.000

75421

800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.000
4210
756
75647

zakup materiałów i wyposażenia

1.000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

26.474

a) wydatki bieżące

26.474

wydatki jednostek budżetowych

26.474

26.474

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.274
4100

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne

20.274

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -6.200
4170

wynagrodzenia bezosobowe

1.500

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.500

4300

zakup usług pozostałych

2.000

4410

podróże służbowe krajowe

1.200

757

Obsługa długu publicznego

218.603

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

218.603

a) wydatki bieżące

218.603

75702
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wydatki jednostek budżetowych

218.603

odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego
Różne rozliczenia

218.603
265.630

Różne rozliczenia finansowe

10.000

a) wydatki bieżące

10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000
4300

Zakup usług pozostałych

10.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

255.630

a) wydatki bieżące

155.630

rezerwy

155.630

-rezerwa ogólna

110.000

4810

-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

6800
801
80101

45.630

b) wydatki majątkowe

100.000

rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

100.000

Oświata i wychowanie

9.918.475

Szkoły podstawowe

6.441.162

a) wydatki bieżące

5.607.162

wydatki jednostek budżetowych

5.607.162

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 176.770
2540

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

176.770

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247.539
3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

247.539

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.355.460
4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

3.426.751

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

245.200

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

588.521

4120

składki na fundusz pracy

94.988

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 827.393
4170

wynagrodzenia bezosobowe

7.600

4210

zakup materiałów i wyposażenia

90.190

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

12.080

4260

zakup energii

4270

zakup usług remontowych

4280

zakup usług zdrowotnych

4300

zakup usług pozostałych

4350

zakup usług dostępu do sieci Internet

4.494

4360

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1.630

4370

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

12.379

4410

podróże służbowe krajowe

4430

różne opłaty i składki

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

225.112
28.100
3.850
237.086

6.300
13.050
176.922
8.600
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834.000

wydatki jednostek budżetowych
6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

569.294

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

264.706

(Termomodernizacja dachów na szkole podstawowej w Ostrowach Tuszowskich834.000)
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

293.429

a) wydatki bieżące

293.429

wydatki jednostek budżetowych

293.429

80103

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.781
3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

18.781

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 246.809
4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

194.918

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

13.252

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

33.218

4120

składki na fundusz pracy

5.421

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -27.839
4210

zakup materiałów i wyposażenia

7.200

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.400

4270

Zakup usług remontowych

5.600

4300

zakup usług pozostałych

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

80110

250
11.389

Gimnazja

2.609.819

a) wydatki bieżące

2.609.819

wydatki jednostek budżetowych

2.609.819

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119.921
3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

119.921

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.754.907
4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.368.056

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

109.560

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

238.581

4120

składki na fundusz pracy

38.710

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 734.991
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

4210

zakup materiałów i wyposażenia

29.560

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

11.000

4260

zakup energii

4270

zakup usług remontowych

4280

zakup usług zdrowotnych

4300

zakup usług pozostałych

4350

zakup usług dostępu do sieci internet

4360

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2.200

4370

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5.300

424.000
40.646
1.400
119.425
900
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4410

podróże służbowe krajowe

4.800

4430

różne opłaty i składki

2.700

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

80113

86.660
3.400

Dowożenie uczniów do szkół

330.893

a) wydatki bieżące

330.893

wydatki jednostek budżetowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700
3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.017
4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

21.884

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.100

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

3.470

4120

składki na fundusz pracy

563

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 303.176
4210

zakup materiałów i wyposażenia

4300

zakup usług pozostałych

4410

podróże służbowe krajowe

4430

różne opłaty i składki

2.200

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.100

4500

pozostałe podatki na rzecz budżetu JST

2.270

4700

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

80146

18.000
279.406
100

100

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

44.384

a) wydatki bieżące

44.384

wydatki jednostek budżetowych

44.384

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –856
4117

składki na ubezpieczenia społeczne

730

4127

składki na fundusz pracy

126

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 43.528
4177

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

zakup materiałów i wyposażenia

584

4217

zakup materiałów i wyposażenia

1.320

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

2.000

4300

zakup usług pozostałych

22.604

4307

zakup usług pozostałych

90

4410

podróże służbowe krajowe

1.426

4700

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

5.500

4707

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

5.200

80148

4.804

Stołówki szkolne

154.581

a) wydatki bieżące

154.581

wydatki jednostek budżetowych

154.581

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.108
3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1.108
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.355
4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

4120

składki na fundusz pracy

78.518
6.854
12.891
2.092

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 53.118
4210

zakup materiałów i wyposażenia

4260

zakup energii

4270

zakup usług remontowych

4280

zakup usług zdrowotnych

4300

zakup usług pozostałych

2.800

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.288

4700

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

80195

3.330
34.700
7.600
200

200

Pozostała działalność

44.207

a) wydatki bieżące

44.207

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 44.207
4440
851
85153

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

44.207

Ochrona zdrowia

50.925

Zwalczanie narkomani

100

a) wydatki bieżące

100

wydatki jednostek budżetowych

100

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 100
4210

zakup materiałów i wyposażenia

100

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50.825

a) wydatki bieżące

50.825

wydatki jednostek budżetowych

50.825

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.452
4110

składki na ubezpieczenia społeczne

4120

składki na fundusz pracy

2.110
342

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –48.373
4170

wynagrodzenia bezosobowe

4210

zakup materiałów i wyposażenia

4300

zakup usług pozostałych

4370

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2360

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie
imprez sportowych w pływaniu – 4.100
2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852
85212

14.373
5.000
15.700
200
13.100

Pomoc społeczna

4.340.797

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące

3.363.400

wydatki jednostek budżetowych

3.363.400

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.208.598

3.363.400
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3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3110

świadczenia społeczne

Poz. 1374
300
3.208.298

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 136.020
4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

64.955

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

11.010

4110

składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy

54.200

4120

składki na fundusz pracy

4.161

1.694

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.782
4170

wynagrodzenia bezosobowe

2.400

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2.257

4260

zakup energii

4300

zakup usług pozostałych

4370

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

300

4410

podróże służbowe krajowe

200

4430

różne opłaty i składki

600

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

85213

4130

250
10.000

2475
300

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie
z pomocy społecznej
a) wydatki bieżące

25.600

wydatki jednostek budżetowych

25.600

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 25.600

25.600

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

25.600

25.600

- własne – 14.900
- zlecone – 10.700
w tym z zakresu administracji rządowej
Zasiłki i pomoc w naturze

319.933

a) wydatki bieżące

319.933

wydatki jednostek budżetowych

319.933

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 319.933

319.933

3110

Świadczenia społeczne

319.933

85215

Dodatki mieszkaniowe

5.000

a) wydatki bieżące

5.000

wydatki jednostek budżetowych

5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

5.000

Świadczenia społeczne

5.000

85214

3110
85216

3110
85219

10.700

Zasiłki stałe

162.200

a) wydatki bieżące

162.200

wydatki jednostek budżetowych

162.200

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 162.200

162.200

Świadczenia społeczne

162.200

Ośrodki pomocy społecznej

370.177

a) wydatki bieżące

370.177
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wydatki jednostek budżetowych

Poz. 1374
370.177

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.467
3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3119

świadczenia społeczne

800
14.667

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257.102
4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

167.778

4017

wynagrodzenia osobowe pracowników

34.486

4019

wynagrodzenia osobowe pracowników

1826

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

10.945

4047

dodatkowe wynagrodzenie roczne

2608

4049

dodatkowe wynagrodzenie roczne

138

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

27.856

4117

składki na ubezpieczenia społeczne

5910

4119

składki na ubezpieczenia społeczne

313

4120

składki na fundusz pracy

4.284

4127

składki na fundusz pracy

910

4129

składki na fundusz pracy

48

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań–97.608
4170

wynagrodzenia bezosobowe

3.000

4177

wynagrodzenia bezosobowe

23.363

4179

wynagrodzenia bezosobowe

1.237

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2.200

4217

zakup materiałów i wyposażenia

2.089

4219

zakup materiałów i wyposażenia

111

4260

zakup energii

600

4300

zakup usług pozostałych

4.500

4307

zakup usług pozostałych

47.850

4309

zakup usług pozostałych

2.533

4370

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.000

4410

podróże służbowe krajowe

500

4417

podróże służbowe krajowe

475

4419

podróże służbowe krajowe

25

4430

różne opłaty i składki

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.225

4447

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1045

4449

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

55

4700

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

85228

200

600

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

46.987

a) wydatki bieżące

46.987

wydatki jednostek budżetowych

46.987

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.339
4110

składki na ubezpieczenia społeczne

4120

składki na fundusz pracy

6.367
972
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań–39.648
4170
85295

wynagrodzenia bezosobowe

39.648

Pozostała działalność

47.500

a) wydatki bieżące

47.500

wydatki jednostek budżetowych

47.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 47.500
3110
854
85407

2540
900
90001

świadczenia społeczne (dożywianie)

47.500

Edukacyjna opieka wychowawcza

172.800

Placówki wychowania pozaszkolnego

172.800

a) wydatki bieżące

172.800

wydatki jednostek budżetowych

172.800

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

172.800

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.764.897

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2.491.897

a) wydatki bieżące

118.560

wydatki jednostek budżetowych

118.560

2650

dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

98.560

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

b) wydatki majątkowe
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6217

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie –
2.004.026
Oczyszczanie miast i wsi

6219

90003

2.373.337
369.311
1.515.992
488.034

10.000

a) wydatki bieżące

10.000

wydatki jednostek budżetowych

10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 10.000
4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.000

4300

zakup usług pozostałych

9.000

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1.000

a) wydatki bieżące

1.000

wydatki jednostek budżetowych

1.000

90004

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000
4210
90015

zakup materiałów i wyposażenia

1.000

Oświetlenie ulic, placów i dróg

243.000

a) wydatki bieżące

243.000

wydatki jednostek budżetowych

243.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 243.000
4260

Zakup energii

4300

Zakup usług pozostałych

80.000

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

16.000

90019

163.000
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a) wydatki bieżące

16.000

wydatki jednostek budżetowych

16.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 16.000
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

Pozostała działalność

3.000

a) wydatki bieżące

3.000

wydatki jednostek budżetowych

3.000

90095

14.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-3.000
4210
921
92109

2480
92116

2480
926
92601

6050

zakup materiałów i wyposażenia

3.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

446.726

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

246.726

a) wydatki bieżące

246.726

wydatki jednostek budżetowych

246.726

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

246.726

Biblioteki

200.000

a) wydatki bieżące

200.000

wydatki jednostek budżetowych

200.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

200.000

Kultura fizyczna

2.806.037

Obiekty sportowe

2.704.837

a) wydatki majątkowe

2.704.837

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.704.837

- budowa sali sportowej w Cmolasie - 2.704.837
92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

101.200

a) wydatki bieżące

101.200

wydatki jednostek budżetowych

101.200

2360

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy –
97.700
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– 3.500

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2.500

4300

zakup usług pozostałych

1.000

Ogółem wydatki

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy
w wysokości5.291.681 zł. sfinansowany przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie
5.291.681 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie
6.050.181 zł. z następujących źródeł:
a)

zaciągniętych kredytów w kwocie
6.050.181 zł.

97.700

25.033.463

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie
758.500 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętego
zadłużenia:
a)

spłaty otrzymanych kredytów w kwocie
758.500 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania
na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie
500.000 zł. w tym z tytułu zaciąganych kredytów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
5. Ustala się limity zobowiązań:
a)

na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie
planowanego deficytu w kwocie 5.291.681zł.

b)

na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie
758.500 zł.

§ 3. 1. Tworzy sięrezerwę ogólną budżetu
w kwocie
110.000 zł,
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dochody określone w art.11 tej ustawy wykorzystane
będą na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania
problemów
alkoholowych
oraz
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr. 179
poz.1485,z póżn.zm.) dochody te nie mogą być
przeznaczone na inne cele.
a)

Ustala się dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie
50.925 zł.

b)

Ustala się wydatki na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w kwocie
50.825
zł.
i przeciwdziałania
narkomanii w kwocie 100 zł. na rok 2011.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na
wydatki inwestycyjne w kwocie
100.000 zł,
3. Tworzy się rezerwę celowąna realizację
własnych zadań bieżących z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie –
45.630 zł.
§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu
Gminy podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów
dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje przedmiotową dla zakładu
budżetowego w kwotach:
a)

do 1m3 wody – 0,79 , przyjmując w kwocie
116.881 zł.

b)

do 1m3 ścieków – 1,12, przyjmując w kwocie
98.560 zł.

3. Ustala się plan dochodów jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Stosownie do art.18 ustawy z dnia
26 pazdziernika 1982r.o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2007r.
Nr 70, poz. 473 z póżn.zm.) dochody z opłat za
zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18 oraz

750
75011

2010

75045

2010
751
75101

2010

Poz. 1374

2. Stosownie do art.403 ust.2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2008r. Nr.25, poz.150, z póżn. zm.) wpływy
z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402
ust. 4-6,
stanowiące dochody budżetu gminy,
pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów
przekazywaną
do
wojewódzkiego
funduszu,
przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki
wodnej
w zakresie
określonym
w art. 400a ust.1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29,
31, 32, 38-42 ustawy.
a)

ustala się wpływy związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska w kwocie 16.000 zł.

b)

ustala się wydatki z nimi związane w kwocie 16.000 zł.

3. Ustala się dochody związane z realizacja
zadań związanych z zakresu administracji rządowej
w kwocie
3.460.449 zł.

Administracja publiczna

85.071

Urzędy wojewódzkie

84.771

a) dochody bieżące

84.771

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy
wojewódzkie
Kwalifikacja wojskowa

84.771

300

a) dochody bieżące

300

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

300
1.278

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.278

a) dochody bieżące

1.278

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr
wyborców

1.278

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
852

85212
2010
85213
2010
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Pomoc społeczna

3.374.100

a) dochody bieżące

3.374.100

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Ogółem

3.363.400
3.363.400
10.700
10.700
3.460.449

4. Ustala się wydatki związane z realizacja zadań związanych z zakresu administracji rządowej w kwocie
3.460.449 zł.
750
75011

Administracja publiczna

85.071

Urzędy wojewódzkie

84.771

a) wydatki bieżące

84.771

wydatki jednostek budżetowych

84.771

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.771
4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

72.115

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

10.889

4120

składki na fundusz pracy.

75045

1.767

Kwalifikacja wojskowa

300

a) wydatki bieżące

300

wydatki jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 300
4410
751
75101

podróże służbowe krajowe

300

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

1.278

a) wydatki bieżące

1.278

wydatki jednostek budżetowych

1.278

1.278

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.278
4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

4120

składki na fundusz pracy

852
85212

1.087
164
27

Pomoc społeczna

3.374.100

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące

3.363.400

wydatki jednostek budżetowych

3.363.400

3.363.400

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.208.598
3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3110

świadczenia społeczne

300
3.208.298

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 136.020
4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

64.955
4.161

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
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4110

składki na ubezpieczenia społeczne

11.010

4110

składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy

54.200

4120

składki na fundusz pracy

1.694

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.782
4170

wynagrodzenia bezosobowe

2.400

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2.257

4260

zakup energii

4300

zakup usług pozostałych

4370

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

300

4410

podróże służbowe krajowe

200

4430

różne opłaty i składki

600

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

85213

4130

250
10.000

2475
300

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie
z pomocy społecznej
a) wydatki bieżące

10.700

wydatki jednostek budżetowych

10.700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.700

10.700

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

10.700

Ogółem

10.700

3.460.449

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie
występującego
w trakcie
roku
budżetowego
przejściowego deficytu budżetu do wysokości
500.000 zł.
2. dokonywania zmian w planie wydatków na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.
i podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Sukiennik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2011r.
Nr IV/15/11 RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Jednostka otrzymująca dotację
Jednostki sektora finansów
publicznych
Zakład Usług Komunalnych
Dz.400 Rozdz.40002 $2650
Dz.900 Rozdz.90001 $2650
Zakład Usług Komunalnych
Dz.900 Rozdz.90001 $6217
Dz.900 Rozdz.90001 $6219
Zakład Usług Komunalnych
Dz.400 Rozdz.40002 $6210

Rodzaj dotacji

przedmiotowa

celowa

celowa

Cel

Dopłata do wody
Dopłata do ścieków
Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa
kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i
remont kanalizacji w Cmolasie”
Zakup koparko ładowarki oraz ciągnika do
odśnieżania chodników na terenie gminy
Cmolas

Kwota

116.881
98.560
1.515.992
488.034
250.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
Samorządowy Ośrodek Kultury w
Cmolasie
Dz.921 Rozdz. 92109 $2480
Biblioteka Publiczna w Cmolasie
Dz.921 Rozdz. 92116 $2480
Jednostki nie należące do sektora
finansów publicznych
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Jagodnik
Dz. 801 Rozdz. 80101 $2540
Dz. 854 Rozdz. 85407 $2540
Stowarzyszenie Sióstr
Służebniczek
Dz. 854 Rozdz. 85407 $2540
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podmiotowa

Bieżące utrzymanie

246.726

podmiotowa

Bieżące utrzymanie

200.000

podmiotowa

Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie
niepublicznej szkoły w Jagodniku
Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie
niepublicznego przedszkola w Jagodniku

podmiotowa

Kluby Sportowe
Dz. 926 Rozdz 92605 $2360

celowa

Kluby Sportowe
Dz. 851 Rozdz. 85154 $2360

celowa

Izby rolnicze
Dz. 010 Rozdz. 01030$ 2850

podmiotowa

176.770
86.400

Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie
przedszkola niepublicznego w Cmolasie

86.400

Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu
poprzez szkolenia sportowe dzieci i
młodzieży, organizowanie imprez
sportowych dla mieszkańców gminy
Szkolenie sportowe dzieci i młodzież z rodzin
patologicznych – organizowanie imprez
sportowych w pływaniu, organizowanie
czasu wolnego dla dzieci z rodzin
patologicznych
Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego

97.700

13.100

3.000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2011r.
Nr IV/15/11 RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2011r.
Wyszczególnienie
1.

Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie

2.

Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie
Razem

Przychody

Dotacja

Koszty

3.573.982

215.441

3.544.883

847.888

---

845.217

4.421.870

215.441

4.390.100

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2011r.
Nr IV/15/11 RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane
Wyszczególnienie
1.

Publiczne Gimnazjum w Cmolasie

2.

Dochody

Wydatki

187.600

187.600

Szkoła Podstawowa Ostrowy Tuszowskie

31.950

31.950

3.

Szkoła Podstawowa Poręby Dymarskie

25.237

25.237

4.

Szkoła Podstawowa w Cmolasie

3.000

3.000

5.

Szkoła Podstawowa w Ostrowach Bar.

320

320

6.

Szkoła Podstawowa w Hadykówce

800

800

7.

Zespół Szkół w Trzęsówce

76.000

76.000

324.907

324.907

RAZEM

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
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1375
UCHWAŁA NR IV/17/11
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 7 lutego 2011 r.
Uchwała Budżetowa na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,
art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222,
art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zmianami) w związku z art.121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. wprowadzające ustawę
o finansach
publicznych
ustawę
o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy
Hyżne uchwala, co następuje:
§ 1. I. Ustala się dochody budżetu Gminy na
2011 rok w łącznej kwocie
19 149 212,18 zł

w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1 087 440,18 zł
2. dochody majątkowe w kwocie
2 311 229,00 zł
w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1 861 229,00 zł
jak poniżej:

z tego:
1. dochody bieżące w kwocie
16 837 983,18 zł

Dział
Rozdział

Nazwa

Plan na
2011 rok

Paragraf
010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody majątkowe
6290

2 161 229,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( wpłaty mieszk.)

6297

2 161 579,00

300 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 861 229,00

w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
01095

Pozostała działalność

Dochody bieżące
0750

1 861 229,00
350,00
350,00

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

020

LEŚNICTWO

350,00
130 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
02001
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Gospodarka leśna

Poz. 1375
130 000,00

Dochody majątkowe

130 000,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna

130 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

193 855,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

193 855,00

Dochody bieżące
0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości

0750

173 855,00

2 855,00

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

0920

Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat należności )

167 000,00
4 000,00

Dochody majątkowe

20 000,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchom.

20 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

64 807,00

75011

Urzędy wojewódzkie

64 507,00

Dochody bieżące
2010

64 507,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
- prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej

75045

Kwalifikacja wojskowa

Dochody bieżące
2010

64 507,00
300,00
300,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
- prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101

1 108,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

Dochody bieżące
2010

300,00

1 108,00
1 108,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
- prowadzenie stałego rejestru wyborców

756

1 108,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 600 145,00

3 100,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
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Dochody bieżące
0350

Poz. 1375
3 100,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

3 000,00
100,00

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

361 231,00

Dochody bieżące

361 231,00

0310

Podatek od nieruchomości

275 000,00

0320

Podatek rolny

9 800,00

0330

Podatek leśny

17 100,00

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

59 331,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych

704 900,00

Dochody bieżące

704 900,00

0310

podatek od nieruchomości

225 000,00

0320

podatek rolny

384 000,00

0330

podatek leśny

12 900,00

0340

podatek od środków transportowych

27 500,00

0360

podatek od spadków i darowizn

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75618

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

2 500,00
50 000,00
3 000,00

72 000,00

Dochody bieżące

72 000,00

0410

wpływy z opłaty skarbowej

15 000,00

0480

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

57 000,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 458 914,00

Dochody bieżące

1 458 914,00

0010

podatek dochodowy od osób fizycznych

1 455 414,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 500,00
10 384 818,00
5 890 291,00

Dochody bieżące

5 890 291,00

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa

5 890 291,00

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

4 130 539,00

Dochody bieżące

4 130 539,00

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza

4 130 539,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

50 000,00

Dochody bieżące

50 000,00

0920

pozostałe odsetki - od środków na r-kach i lokat

50 000,00

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

313 988,00
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Dochody bieżące

313 988,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca

313 988,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

557 216,50

80101

Szkoły podstawowe

Dochody bieżące
0750

25 660,00
25 660,00

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

15 160,00

0920

pozostałe odsetki - od środków na r-kach

1 500,00

0970

wpływy z różnych dochodów - prowizja NW za ubezpieczenie młodzieży
szkolnej
Gimnazja

9 000,00

80110

Dochody bieżące
0920

pozostałe odsetki - od środków na r-kach

0970

wpływy z różnych dochodów - prowizja NW za ubezpieczenie młodzieży
szkolnej
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

80114

4 900,00
4 900,00
400,00
4 500,00
500,00

Dochody bieżące

500,00

0920

pozostałe odsetki - od środków na r-kach

500,00

80195

Pozostała działalność

526 156,50

Dochody bieżące

526 156,50

2007

457 315,54

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.
w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2009

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

457 315,54
68 840,96

europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.
w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
852

POMOC SPOŁECZNA

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące
0920

Pozostałe odsetki (od nadpłaconych świadczeń z lat ub.)

0970

Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych świadczeń)

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

68 840,96
2 490 400,00

2 267 200,00
2 267 200,00
600,00
6 000,00

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
2360

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

2 258 100,00
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zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
85213

2 500,00

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

Dochody bieżące
2010

9 500,00
9 500,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin

85214

Dochody bieżące

85216

85219

80 400,00

zadań bieżących gmin

80 400,00

Zasiłki stałe

48 200,00
48 200,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin

48 200,00

Ośrodki pomocy społecznej

83 600,00

Dochody bieżące
0920

pozostałe odsetki - od środków na r-kach

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin

85228

80 400,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

Dochody bieżące
2030

5 500,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe

2030

4 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

83 600,00
2 000,00

81 600,00

1 500,00

Dochody bieżące

1 500,00

0830

wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze

1 500,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

561 283,68

85495

Pozostała działalność

561 283,68

Dochody bieżące

561 283,68

2007

477 091,13

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.
w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2009

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.
w tym:

477 091,13
84 192,55
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na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

84 192,55

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90019

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

3 000,00

Dochody bieżące

3 000,00

0690

wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

3 000,00

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych

1 000,00

Dochody bieżące

1 000,00

0400

1 000,00

wpływy z opłaty produktowej

OGÓŁEM DOCHODY

19 149 212,18

§ 2. I. Ustala się wydatki budżetu Gminy na
2011 rok w łącznej kwocie
19 359 557,84 zł

4)

wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
1 099 866,06 zł

5)

obsługę
długu
terytorialnego

z tego:
1. wydatki bieżące w kwocie 15 022 667,10 zł
w tym:
1)

jednostki
samorządu
100 000,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie
4 336 890,74 zł

wydatki jednostek budżetowych
10 278 862,28 zł
w tym na:

a)

4 000,00

w tym:
1)

a wynagrodzenia i składki od nich naliczane
7 612 276,75 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne:
4 336 890,74 zł
w tym:

b)

wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2 666 585,53 zł

2)

dotacje na zadania bieżące 727 233,76 zł

3)

świadczenia na rzecz osób fizycznych
2 816 705,00 zł

-

na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 546 457,75 zł
jak poniżej:

Dział
Rozdz.

Nazwa

Plan na
2011 rok

Paragraf
010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2 673 272,74

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 665 396,74

II. wydatki majątkowe:

2 665 396,74

w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 665 396,74
158 720,99

- rozbudowa wodociagu gminnego w m. Hyżne, Dylągówka, Brzezówka
Szklary

10 000,00

- budowa wodociągu w miejscowości Grzegorzówka ( dokumentacja )

10 000,00

- rozbudowa kanalizacji gminnej

10 000,00
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- budowa kanalizacji sanitarnej w Hyżnem i Brzezówce - etap IV

40 000,00

- budowa kanalizacji sanitarnej w Dylągówce- etap V

80 000,00

- budowa wodociągu gminnego ze SUW w m. Dylągówka,
Grzegorzówka, Wólka Hyżn., Hyżne - etap VI
6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 720,99
928 841,00

- budowa wodociągu gminnego ze SUW w m. Dylągówka,
Grzegorzówka, Wólka Hyżn., Hyżne - etap VI

281 299,81

- budowa kanalizacji sanitarnej w Hyżnem i Dylągówce- etap III

647 541,19

w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

928 841,00
1 577 834,75

- budowa wodociągu gminnego ze SUW w m. Dylągówka,
Grzegorzówka, Wólka Hyżn., Hyżne - etap VI

786 926,45

- budowa kanalizacji sanitarnej w Hyżnem i Dylągówce- etap III

790 908,30

w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
01030

1 577 834,75

Izby rolnicze

7 876,00

I. wydatki bieżące:

7 876,00

w tym:
2. dotacje na zadania bieżące
2850

7 876,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego

7 876,00

020

LEŚNICTWO

5 000,00

02001

Gospodarka leśna

5 000,00

I. wydatki bieżące:

5 000,00

1. wydatki jednostek budżetowych

5 000,00

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

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 123 528,20

60016

Drogi publiczne gminne

1 111 528,20

I. wydatki bieżące:

481 528,20

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

481 528,20

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

481 528,20

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

130 000,00

4270

Zakup usług remontowych

281 528,20

4300

Zakup usług pozostałych

70 000,00
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630 000,00

w tym:

6050

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :

630 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

630 000,00

- przebudowa drogi gminnej Nr 008451 Brzezówka - Borówki

500 000,00

- modernizacja nawierzchni drogi ( od drogi woj. w kierunku
Jawornika Pol. )
60095

Pozostała działalność
I. wydatki bieżące:

130 000,00
12 000,00
4 000,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

4 000,00

w tym na:

4270

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 000,00

Zakup usług remontowych

4 000,00

II. wydatki majątkowe:

8 000,00

w tym:

6050

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :

8 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 000,00

- utwardzenie zatoki autobusowej i montaż wiaty przystankowej w Szklarach

8 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

207 620,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

207 620,00

I. wydatki bieżące

87 620,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

87 620,00

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

87 620,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 600,00

4260

Zakup energii

4 000,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4430

Różne opłaty i składki

4530

Podatek od towarów i usług
II. Wydatki majątkowe:

26 020,00
8 000,00
40 000,00
120 000,00

w tym:

6050

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :

120 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

- remont Domu Ludowego w Brzezówce

120 000,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

24 550,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

24 550,00

I. wydatki bieżące

24 550,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

24 550,00
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w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

22 450,00
3 150,00
19 300,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 100,00

720

INFORMATYKA

39 782,00

72095

Pozostała działalność

39 782,00

II. Wydatki majątkowe:

39 782,00

w tym:

6059

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :

39 782,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

39 782,00

- realizacja projektu PSeAP (na podstawie umowy)

39 782,00

w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

39 782,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 620 289,00

75011

Urzędy wojewódzkie

133 150,00

I. wydatki bieżące

133 150,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

132 850,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

124 150,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

98 500,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 550,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

4260

Zakup energii

2 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

4300

Zakup usług pozostałych

400,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

6 900,00
16 200,00

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

300,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300,00

75022

Rady gmin

58 060,00

I. wydatki bieżące

58 060,00

2 500,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

2 800,00
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w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

55 260,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

55 260,00

75023

Urzędy gmin

1 402 479,00

I. wydatki bieżące

1 383 229,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

1 380 829,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 145 365,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

23 840,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

29 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

877 660,00
67 915,00
146 950,00

235 464,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49 014,00

4260

Zakup energii

43 550,00

4270

Zakup usług remontowych

15 700,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4370

1 300,00
70 400,00
100,00

4 000,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

11 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 500,00

4430

Różne opłaty i składki

3 100,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4530

Podatek od towarów i usług VAT

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3020

24 000,00
800,00
10 000,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 400,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 400,00

II. Wydatki majątkowe:

19 250,00

w tym:

6060

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :

19 250,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

19 250,00

- zakup garażu

7 000,00

- zakup agregatu prądotwórczego

4 250,00

- zakup licencji programu "LEX"

8 000,00
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Kwalifikacja wojskowa

300,00

I. wydatki bieżące

300,00

w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

300,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

300,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10 200,00

I. wydatki bieżące

10 200,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

10 200,00

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

10 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

4530

Podatek od towarów i usług VAT

75095

Pozostała działalność

16 100,00

I. wydatki bieżące

16 100,00

200,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

16 100,00

w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4390
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4430

Różne opłaty i składki

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

75101

16 100,00
2 700,00
13 400,00

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 108,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 108,00

I. wydatki bieżące

1 108,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

1 108,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

587,75

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

75,50

4120

Składki na Fundusz Pracy

12,25

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

520,25

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

520,25

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75404

Komendy wojewódzkie Policji

5 000,00

I. wydatki bieżące

5 000,00

134 072,00

w tym:
2. dotacje na zadania bieżące

5 000,00

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

5 000,00

75412

Ochotnicze Straże Pożarne
I. wydatki bieżące

128 072,00
99 610,00
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w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

79 390,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 200,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

65 190,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

31 380,00

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 320,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

3 000,00
18 060,00

ruchomej publicznej sieci telefonicznej

180,00

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

4430

Różne opłaty i składki

4530

Podatek od towarów i usług VAT

3030

5 450,00
500,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

20 220,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

20 220,00

II. Wydatki majątkowe:

28 462,00

w tym:

6050

6060

75414

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :

28 462,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 362,00

- modernizacja parkingu koła Domu Strażaka w Wólce Hyżneńskiej

21 362,00

- rozbudowa Klubu Strażaka w Nieborowie

4 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 100,00

- zakup pompy szlamowej

3 100,00

Obrona cywilna

1 000,00

I. wydatki bieżące

1 000,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

1 000,00

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

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

75647

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

33 000,00

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

33 000,00

I. wydatki bieżące

33 000,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

33 000,00
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

27 000,00

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

27 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

100 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

100 000,00

I. wydatki bieżące

100 000,00

w tym:
5. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
8110

100 000,00

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych
przez jednostkę samorzadu terytorialnego kredytów i pożyczek

100 000,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

275 060,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

86 620,00

I. wydatki bieżące

86 620,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

86 620,00

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

86 620,00

4480

Podatek od nieruchomości

85 296,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

75818

Rezerwy ogólne i celowe

188 440,00

I. wydatki bieżące

188 440,00

1 324,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

188 440,00

w tym na:

4810

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

188 440,00

Rezerwy

188 440,00

I. rezerwa ogólna
II. rezerwa celowa
1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
2. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,

32 650,00
155 790,00
38 000,00
117 790,00

w tym związanych: - z odprawami emerytalnymi nauczycieli

34 725,00

- z urlopami dla poratowania zdrowia

70 833,00

- na pomoc zdrowotną nauczycieli,

12 232,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

8 601 919,38

80101

Szkoły podstawowe

4 318 564,00

I. wydatki bieżące

4 318 564,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

4 119 122,00

w tym na:

4010

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 532 983,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 768 559,00
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4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

208 286,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

475 646,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

77 092,00
3 400,00
586 139,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

95 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

14 150,00

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4370

6 600,00

4390

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
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4410

Podróże służbowe krajowe

2 600,00

4430

Różne opłaty i składki

7 400,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

158 900,00
33 000,00
6 540,00
41 700,00
72,00

2 300,00

214 677,00
3 200,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

199 442,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

197 242,00

3240

Stypendia dla uczniów

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

384 280,24

I. wydatki bieżące

384 280,24

2 200,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

364 864,24

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

334 625,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

265 097,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 540,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

44 738,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 250,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30 239,24

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 248,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4280

Zakup usług zdrowotnych

450,00

4300

Zakup usług pozostałych

400,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14 806,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

19 416,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

19 416,00

80104

Przedszkola

20 909,76

I. wydatki bieżące:

20 909,76

4 135,24
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w tym:
2. dotacje na zadania bieżące
2310

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

80110

20 909,76

20 909,76

Gimnazja

2 327 357,00

I. wydatki bieżące

1 832 357,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

1 742 712,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 518 208,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 197 791,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

86 861,00
200 521,00
32 535,00
500,00
224 504,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260

Zakup energii

82 000,00

4270

Zakup usług remontowych

16 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

24 000,00
7 500,00

2 100,00
11 000,00
12,00

1 600,00
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400,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

4430

Różne opłaty i składki

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 800,00
74 692,00
900,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

89 645,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

88 245,00

3240

Stypendia dla uczniów

1 400,00

II. wydatki majątkowe:

495 000,00

w tym:

6050

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :

495 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

495 000,00

- budowa hali sportowej z infrastrukturą oraz przebud. istniejącego

80113

budynku Gimnazjum

495 000,00

Dowożenie uczniów do szkół

422 219,00

I. wydatki bieżące

234 219,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

233 519,00
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w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

58 544,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37 964,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 042,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 533,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 005,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00
174 975,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 000,00

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4410

Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i składki

3 400,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 375,00

3020

200,00
89 800,00
200,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

700,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

700,00

II. Wydatki majątkowe:

188 000,00

w tym:

6060

80114

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :

188 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

188 000,00

- zakup autobusu

188 000,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

321 580,00

I. wydatki bieżące

321 580,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

319 780,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

286 080,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

223 007,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 811,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

38 362,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 900,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

33 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 500,00

4260

Zakup energii

2 800,00

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

4410

800,00
4 700,00

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2 200,00

Podróże służbowe krajowe

1 200,00
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4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 300,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 200,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 800,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 800,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

40 491,00

I. wydatki bieżące

40 491,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

40 491,00

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

40 491,00

4300

Zakup usług pozostałych

25 091,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

227 536,00

I. wydatki bieżące

221 536,00

1 400,00
14 000,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

220 436,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

177 401,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

141 915,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 492,00
22 371,00
3 623,00
43 035,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych
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600,00

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3020

9 200,00
13 000,00
7 300,00
585,00
4 000,00

7 150,00
900,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 100,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 100,00

II. Wydatki majątkowe:

6 000,00

w tym:

6060

80195

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :

6 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000,00

- zakup wyparzarki do stołówki w Dylągówce

6 000,00

Pozostała działalność

538 982,38

I. wydatki bieżące

538 982,38
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w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

400,00

w tym na:

4170

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00

Wynagrodzenia bezosobowe

400,00

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

538 582,38

3027

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

12 853,52

3029

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 934,88

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

254 559,89

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

38 319,59

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 897,42

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 092,02

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

48 831,50

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 350,74

4127

Składki na Fundusz Pracy

7 833,62

4129

Składki na Fundusz Pracy

1 179,22

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

39 161,86

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

5 895,14

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

249,45

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

37,55

4227

Zakup środków żywności

51 278,07

4229

Zakup środków żywności

7 719,03

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 698,23

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

857,77

4269

Zakup energii

4307

Zakup usług pozostałych

6 714,28

4309

Zakup usług pozostałych

1 010,72

4447

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16 237,70

4449

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 444,30

851

OCHRONA ZDROWIA

85153

Zwalczanie narkomanii

2 000,00

I. wydatki bieżące

2 000,00

12 425,88

60 000,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

2 000,00

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

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

55 000,00

I. wydatki bieżące

55 000,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

51 400,00
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w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

26 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

23 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 400,00

400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 700,00

4260

Zakup energii

9 000,00

4270

Zakup usług remontowych

2 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

300,00

2. dotacje na zadania bieżące
2820

3 000,00

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

3 000,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

600,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

600,00

85158

Izby wytrzeźwień

3 000,00

I. wydatki bieżące

3 000,00

w tym:
2. dotacje na zadania bieżące
2310

3 000,00

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

3 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

2 808 716,00

85202

Domy pomocy społecznej

83 000,00

I. wydatki bieżące

83 000,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

83 000,00

w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego

85212

83 000,00

83 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

2 264 700,00

I. wydatki bieżące

2 264 700,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

78 369,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

62 580,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 230,00
18 700,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

- 7531 -

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Poz. 1375
1 050,00
600,00
15 789,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4260

Zakup energii

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 889,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

500,00

350,00

1 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

4430

Różne opłaty i składki

2 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 350,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

500,00

4580

Pozostałe odsetki

100,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400,00

2. dotacje na zadania bieżące
2910

6 000,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

6 000,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 180 331,00

3110

Świadczenia społeczne

2 180 331,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
I. wydatki bieżące

9 500,00
9 500,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

9 500,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 500,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9 500,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

110 400,00

I. wydatki bieżące

110 400,00

w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

110 400,00

3110

Świadczenia społeczne

110 400,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

2 160,00

I. wydatki bieżące

2 160,00

w tym:
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3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 160,00

3110

Świadczenia społeczne

2 160,00

85216

Zasiłki stałe

48 200,00

I. wydatki bieżące

48 200,00

w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

48 200,00

3110

Świadczenia społeczne

48 200,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

227 500,00

I. wydatki bieżące

227 500,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

227 300,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

210 140,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

169 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 600,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 140,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 800,00
600,00
17 160,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 400,00

4260

Zakup energii

1 700,00

4270

Zakup usług remontowych

100,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00

4300

Zakup usług pozostałych

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

4 500,00
350,00

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

900,00

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

4430

Różne opłaty i składki

2 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 110,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

200,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

17 876,00

I. wydatki bieżące

17 876,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

17 876,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17 586,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 902,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 290,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

194,00
7 200,00
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b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

290,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

120,00

4300

Zakup usług pozostałych

85295

Pozostała działalność

45 380,00

I. wydatki bieżące

45 380,00

70,00

w tym:
2. dotacje na zadania bieżące
2820

600,00

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

600,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

44 780,00

3110

Świadczenia społeczne

44 780,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401

Świetlice szkolne

55 208,00

I. wydatki bieżące

55 208,00

662 246,68

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

50 557,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

44 477,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 474,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 670,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 309,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 024,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 080,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 580,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 651,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 651,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży
I. wydatki bieżące

1 500,00

10 600,00
10 600,00

w tym:
2. dotacje na zadania bieżące
2820

85415

10 600,00

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

10 600,00

Pomoc materialna dla uczniów

34 800,00

I. wydatki bieżące

34 800,00

w tym:

3260

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

34 800,00

Inne formy pomocy dla uczniów

34 800,00
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Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

355,00

I. wydatki bieżące

355,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

355,00

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

355,00

4300

Zakup usług pozostałych

355,00

85495

Pozostała działalność

561 283,68

I. wydatki bieżące

561 283,68

w tym:
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

561 283,68

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 617,17

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

814,80

4127

Składki na Fundusz Pracy

710,12

4129

Składki na Fundusz Pracy

125,31

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

242 166,26

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

42 735,22

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

41 752,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

7 368,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

20 804,60

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 671,40

4307

Zakup usług pozostałych

167 040,98

4309

Zakup usług pozostałych

29 477,82

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90003

Oczyszczanie miast i wsi

17 101,84

I. wydatki bieżące

17 101,84

529 593,84

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

17 101,84

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

17 101,84

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

4300

Zakup usług pozostałych

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

500,00

I. wydatki bieżące

500,00

16 501,84

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

500,00

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

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

90013

Schroniska dla zwierząt

5 000,00

I. wydatki bieżące

5 000,00

w tym:
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5 000,00

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

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

291 000,00

I. wydatki bieżące

154 000,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

154 000,00

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

154 000,00

4260

Zakup energii

100 000,00

4270

Zakup usług remontowych
II. Wydatki majątkowe:

54 000,00
137 000,00

w tym:

6050

90017

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :

137 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

137 000,00

- budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 8454 w m. Dylągówka

57 000,00

- budowa oświetlenia Wólka H., Hyżne

80 000,00

Zakłady gospodarki komunalnej

210 448,00

I. wydatki bieżące

210 448,00

w tym:
2. dotacje na zadania bieżące

210 448,00

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

210 448,00

90019

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

3 000,00

I. wydatki bieżące

3 000,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

3 000,00

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

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkt.

1 000,00

I. wydatki bieżące

1 000,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

1 000,00

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

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

90095

Pozostała działalność

1 544,00

I. wydatki bieżące

1 544,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

1 544,00
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w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 544,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 544,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

398 800,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

198 000,00

I. wydatki bieżące

198 000,00

w tym:
2. dotacje na zadania bieżące

198 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

198 000,00

92116

Biblioteki

173 700,00

I. wydatki bieżące

173 700,00

w tym:
2. dotacje na zadania bieżące

173 700,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

173 700,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20 000,00

I. wydatki bieżące

20 000,00

w tym:
2. dotacje na zadania bieżące
2720

20 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

92195

20 000,00

Pozostała działalność

7 100,00

I. wydatki bieżące

7 100,00

w tym:
2. dotacje na zadania bieżące
2820

7 100,00

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

7 100,00

926

KULTURA FIZYCZNA

61 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

61 000,00

I. wydatki bieżące

61 000,00

w tym:
2. dotacje na zadania bieżące
2820

61 000,00

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

61 000,00

OGÓŁEM WYDATKI

19 359 557,84

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu
na 2011 rok w kwocie
210 345,66 zł
który zostanie pokryty:
pożyczką w kwocie

203 845,66 zł

spłatą udzielonej pożyczki w kwocie
6 500,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu na 2011 rok
w łącznej kwocie
3 021 574,66 zł

z następujących tytułów:
a)

pożyczki na wyprzedzające finansowanie
działań
finansowanych
ze
środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
(paragraf 903 - Przychody z zaciągniętych
pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej) w kwocie
928 841,00 zł
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b)

spłaty udzielonej pożyczki (paragraf 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych) w kwocie
6 500,00 zł

c)

długoterminowych
kredytów
i pożyczek
(paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku krajowym)
w kwocie
1 760 233,66 zł

d)

pożyczki w WFOŚ i GW (paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym) w kwocie
326 000,00 zł

c)

a)

b)

spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie
(paragraf 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych
na
finansowanie
zadań
realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej) w kwocie
1 861 229,00 zł
spłaty rat kredytów i pożyczek (paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych 950 000,00 zł
pożyczek i kredytów)

§ 4. Ustala się limit zobowiązań
zaciąganych kredytów i pożyczek

-

b)

pokrycie
w kwocie

planowanego

1. rezerwa ogólna

32 650,00 zł

2. rezerwa celowa

155 790,00 zł

a)

na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego 38 000,00 zł

b)

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli
117 790,00 zł
w tym związanych:

-

z odprawami emerytalnymi nauczycieli
34 725,00 zł

-

z urlopami dla poratowania zdrowia
70 833,00 zł

-

na pomoc zdrowotną nauczycieli
12 232,00 zł

w tym na:
pokrycie
występującego
w ciągu
roku
przejściowego deficytu budżetu w kwocie
500 000,00 zł

pożyczki na wyprzedzające finansowanie
działań
finansowanych
ze
środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na
zadanie "Budowa wodociągu ze SUW - etap VI
i kanalizacji sanitarnej - etap III" w kwocie
1 861 229,00 zł
§ 5. I. Ustala się rezerwy: 188 440,00 zł

z tytułu

a)

pokrycie
spłaty
wcześniej
zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie
2 811 229,00 zł
w tym:

3. Ustala się rozchody budżetu na 2011 rok
w łącznej kwocie
2 811 229,00 zł
z następujących tytułów:

Poz. 1375

§ 6. 1. Określa się dochody związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami w kwocie 2 328 015,00 zł

deficytu
budżetu
203 845,66 zł

jak poniżej:

Dział
Rozdział

Nazwa działu

Plan na 2011 rok

Paragraf
750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

64 807,00

75011

Urzędy wojewódzkie

64 507,00

Dochody bieżące
2010

64 507,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
- prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej

75045

Kwalifikacja wojskowa

Dochody bieżące
2010

64 507,00
300,00
300,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami - przeprowadzenie poboru w 2011 r.

300,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
751

75101

- 7538 -

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 108,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 108,00

Dochody bieżące
2010

Poz. 1375

1 108,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
- prowadzenie stałego rejestru wyborców

852

POMOC SPOŁECZNA

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

2 262 100,00

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieżące
2010

1 108,00

2 258 100,00
2 258 100,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

85213

2 258 100,00

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

4 000,00

Dochody bieżące
2010

4 000,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

4 000,00

Ogółem dochody

2 328 015,00

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie
2 328 015,00 zł
jak poniżej:

Dział
Rozdział

Nazwa działu, rozdziału

Plan na 2011 rok

Paragraf
750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

64 807,00

75011

Urzędy wojewódzkie

64 507,00

I. wydatki bieżące

64 507,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

64 364,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

59 592,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

47 280,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 312,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 776,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 224,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
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b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Poz. 1375
4 772,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

960,00

4260

Zakup energii

960,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

96,00
192,00

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

240,00

4410

Podróże służbowe krajowe

144,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

380,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

143,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

143,00

75045

Kwalifikacja wojskowa

300,00

I. wydatki bieżące

300,00

1 800,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

300,00

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

300,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

300,00

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101

1 108,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa

1 108,00

I. wydatki bieżące

1 108,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

1 108,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

587,75

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

75,50

4120

Składki na Fundusz Pracy

12,25

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

520,25

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

520,25

852

POMOC SPOŁECZNA

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

2 262 100,00

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 258 100,00

I. wydatki bieżące

2 258 100,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

77 769,00

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

62 580,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 230,00

Dziennik Urzędowy
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4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Poz. 1375
18 700,00
1 050,00
600,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 189,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

4260

Zakup energii

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 889,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

350,00

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

4430

Różne opłaty i składki

2 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 350,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 180 331,00

3110

Świadczenia społeczne

2 180 331,00

85213

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

4 000,00

I. wydatki bieżące

4 000,00

w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych

4 000,00

w tym na:

4130

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 000,00

Ogółem wydatki

2 328 015,00 zł

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty
finansowane ze środków europejskich i innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi w kwocie
3 178 811,14 zł
§ 8. Ustala się dotacje z budżetu gminy
podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych w kwocie
721 233,76 zł
zgodnie
uchwały.

z załącznikiem

nr

1 do

zgodnie
uchwały

nr

3 do

niniejszej

§ 11. 1. Określa się szczegółowe zasady
wykonywania budżetu Gminy Hyżne, wynikające
z odrębnych ustaw:
a)

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska pobierane zgodnie
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. t.j. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 ze zm.) w kwocie 3 000,00 zł
oraz
wydatki
na
sfinansowanie
zadań
określonych w tej ustawie w kwocie
3 000,00 zł

b)

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych pobierane zgodnie
z ustawą z dnia 26 października 2001 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473
ze zm.) w kwocie 57 000,00 zł i przeznacza się
na wydatki związane realizację zadań ujętych
w gminnym
programie
profilaktyki

niniejszej

§ 9.
Ustala
się
plan
przychodów
samorządowego zakładu budżetowego w wysokości
894 074,00 zł i kosztów w wysokości 895 719,69 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§ 10. Ustala się plan dochodów gromadzonych na
wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek
budżetowych w wysokości 277 000,00 zł i wydatków
z nich finansowanych w wysokości
277 000,00 zł

z załącznikiem
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i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości
55 000,00 zł i wydatki na realizację zadań
określonych
w gminnym
programie
przeciwdziałania narkomanii w wysokości
2 000,00 zł
c)

wnioskach sołectw, które są zadaniami
własnymi gminy, służą poprawie warunków
życia mieszkańców i są zgodne ze strategią
rozwoju gminy, zgodnie z ustawą z dnia
20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.
U. Nr 52, poz. 420 ze zm.), w podziale na
Sołectwa, zgodnie z poniższą tabelą:

Wydatki
na
przedsięwzięcia
realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego zgłoszone we

Dział

Poz. 1375

Nazwa sołectwa

Rozdz.

Kwota

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

600

Hyżne

60016

remont drogi koło P. Krężelowej w Hyżnem

600

Grzegorzówka

60016

remont drogi "Zadział" w Grzegorzówce

600

Szklary

60016

remont nawierzchni asfaltowej na drodze k/Południaka w Szklarach

600

Brzezówka

60016

remont nawierzchni tłuczniowych dróg z terenu sołectwa Brzezówka

600

Nieborów

60016

remont odcinka drogi od drogi Nr 2849 i 2909 w Nieborowie

754

Wólka Hyżneńska

75412

budowa parkingu koło remizy OSP w Wólce Hyżneńskiej

900

Dylągówka

90015

budowa oświetlenia drogi gminnej nr 8454 od szkoły w kierunku Hyżnego

23 000,00

17 436,20

23 094,00

17 066,00

12 932,00

21 362,00

23 094,30

OGÓŁEM

2.
Wójt
Gminy
poinformuje
sołtysów
o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków,
innych niż określone w art.. 257 ustawy o finansach
publicznych,
z wyłaczeniem
przeniesień
między
działami klasyfikacji budżetowej
2.
Przekazania
kierownikom
jednostek
organizacyjnych uprawnień do zmian w planie
wydatków, innych niż określone w art.. 257 ustawy
o finansach publicznych, z wyłaczeniem przeniesień
między działami klasyfikacji budżetowej.
3. Dokonywania zmian w planach dochodów
gromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych
polegajacych na przenoszeniu wydatków między
rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji
budżetowej.
4.
Przekazania
kierownikom
jednostek
prowadzących
działalność
określoną
w ustawie
o systemie oświaty uprawnień do dokonywania zmian
w planach dochodów gromadzonych na rachunkach
jednostek oświatowych, polegających na przenoszeniu

137 984,50

wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach
działu klasyfikacji budżetowej.
5.
Zaciągania
kredytów
na
pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
6. Lokowania wolnych środków budżetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 13. Wykonanie
Wójtowi Gminy.

uchwały

powierza

się

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
z mocą
obowiązującą
od
1 stycznia
2011
roku
i podlega
publikacji
w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY HYZNE
Stanisław Bator

Dziennik Urzędowy
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hyżne
Nr IV/17/11 z dnia 07 lutego 2011 r.

DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2011 ROK
Dział
Rozdział

Kwota dotacji
Treść
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

podmiotowej

przedmiotowej

371 700,00

210 448,00

celowej

wpłata

23 909,76

5 000,00

Dotacje celowe na zadania własne realizowane
w drodze porozumień, umów
801
80104
801
80104
851

Urząd Miasta Rzeszów - na pokrycie kosztów dotacji dla
Przedszkola, do którego uczęszczają uczniowie z terenu
Gminy Hyżne

15 326,64

Urząd Miasta i Gminy Tyczyn - na pokrycie kosztów
dotacji dla Przedszkola, do którego uczęszczają uczniowie
z terenu Gminy Hyżne

5 583,12

Urząd Miasta Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych

3 000,00

85158
5 000,00

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji
754
75404

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - wpłata na
rzecz Funduszu Wsparcia Policji na zakup paliwa i sprzętu

5 000,00

Dotacje przedmiotowe
900

Zakład Usług Komunalnych i Rekracyjnych "GOSIR"
w Hyżnem

90017

- dopłata do m3 wody 1,08 zł x 62 000 m3

210 448,00

66 960,00

- dopłata do m3 ścieków 2,51 zł x 40 000 m3

100 400,00

- dopłata do m2 sprzątania miejsc publicznych 15,62 zł
x 1400 m2

21 868,00

- dopłata do 1 impezy sportowo-rekreacyjnej 1 270 zł x 6

7 620,00

- dopłata do 1 szt. biletu na kąpielisko 6,80 x 2 000 szt
Dotacje podmiotowe
921

13 600,00
371 700,00

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem

198 000,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem

173 700,00

92109
921
92116
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
010

102 300,00

Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie

7 876,00

01030
851
85154
852
85295
854
85412

Na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
1. "organizacja imprezy p.n. "Stop uzależnieniom - mamy
jedno życie" (program współpracy z organizacjami
pozarządowymi )
Na zadanie z zakresu pomocy społecznej
1. "organizacja pomocy dla rodzin i osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej" (program współpracy z
organizacjami pozarządowymi )
Na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
1. "organizacja wypoczynku oraz wycieczek
krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie
letnim - półkolonie" 7 000,00 zł
2. "organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
w okresie letnim połączonego z nauką tańca
towarzyskiego - półkolonie 3 600,00 zł
( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )

7 876,00

3 000,00

600,00

10 600,00
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Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
1."Organizacja Jasełek oraz przeglądu Kolęd i Pastorałek "
- 4 000,00 zł
2. "Organizacja konkursu "Najładniejsza palma
wielkanocna" - 600,00 zł
3. "Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży do Kęt celem
zapoznania się z dorobkiem Jana Kantego na rzecz kultury
i nauki" 2 500,00 zł
( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )
Na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu
1. "Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z dziedziny
tańca towarzyskiego" ( program współpracy z
organizacjami pozarządowymi )
Dotacja celowa na prace konserwatorsko- remontowe
w zabytkowym
Kościele Parafialnym - Parafia Rzymsko-Katolicka pw.
NMP w Hyżnem
Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez
gminę
warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( ustawa
o sporcie )

OGÓŁEM

7 100,00

3 000,00

20 000,00

58 000,00
371 700,00

210 448,00

126 209,76

12 876,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hyżne
Nr IV/17/11 z dnia 07 lutego 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - 2011 ROK

Stan środków obrotowych
na początek roku 2011

Przychody
w tym:
Ogółem

dotacje z
budżetu

Koszty
w tym:
Ogółem

wpłata do
budżetu

Stan środków
obrotowych na
koniec roku
2011

Rozliczenia z
budżetem z tytułu
wpłat nadwyżek
środków za 2010 r.

Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem

OGÓŁEM

48 092,00

894 074,00

48 092,00

894 074,00

brutto
210 448,00
netto
195 423,00
195 423,00

895 719,69

895 719,69

46 446,31

0,00

46 446,31

0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Hyżne
Nr IV/17/11 z dnia 07 lutego 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2011 ROK
Lp.

Nazwa jednostki oświatowej

Dochody

Wydatki

18 000,00

18 000,00

6 000,00

6 000,00

1.

Szkoła Podstawowa w Brzezówce

2.

Szkoła Podstawowa w Hyżnem

3.

Szkoła Podstawowa w Dylągówce

98 000,00

98 000,00

4.

Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce

30 000,00

30 000,00

5.

Szkoła Podstawowa w Szklarach

25 000,00

25 000,00

6.

Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej

14 000,00

14 000,00

7.

Gimnazjum w Hyżnem

86 000,00

86 000,00

277 000,00

277 000,00

RAZEM
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1376
UCHWAŁA NR VI/47/11
RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 6 maja 2011 r.
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczyna ze środków budżetu gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.
U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 , z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218,
Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 i z 2010r. Nr 28
poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675/ oraz art. 403
pkt 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo
ochrony środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150,
z 2008r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 856 Nr 154,
poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz.1227,
Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; z 2009r.
Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666,
Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664; z 2010r.
Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489,
Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019,
Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1498/ Rada Gminy
Korczyna uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/32/11 Rady Gminy
Korczyna z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie
Regulaminu
dofinansowania
przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczyna ze
środków
budżetu
gminy
zmienionej
uchwałą
Nr V/39/11 z 17 marca 2011r., wprowadza się
następujące zmiany:
1. Treść § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 11.1. Wójt Gminy może przeprowadzić
kontrolę przydomowej oczyszczalni ścieków w okresie
do 5 lat od daty sporządzenia protokołu stwierdzenia
zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków
i likwidacji
istniejącego
zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
2. W przypadku stwierdzonych w ramach
kontroli, określonej w ust. 1, nieprawidłowości:
1)

demontażu oczyszczalni,

2)

uporczywego naruszania
ochrony środowiska,

3)

zaprzestania użytkowania oczyszczalni,

-

właściciel, współwłaściciel lub użytkownik
wieczysty nieruchomości, który na mocy

przepisów

niniejszej uchwały otrzymał z budżetu gminy
częściowy zwrot wydatków poniesionych na
zakup przydomowej oczyszczalni ścieków,
zobowiązany
jest
zwrócić
kwotę
dofinansowania do budżetu gminy w pełnej
wysokości wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych”.
2. W załączniku
§ 4 otrzymuje brzmienie:

nr

1 do

uchwały

treść

„§ 4.1. Właściciel, współwłaściciel, użytkownik
wieczysty
zobowiązuje
się
do
umożliwienia
dokonywania kontroli przydomowej oczyszczalni
ścieków, przez powołaną przez Wójta Gminy Komisję,
w okresie do 5 lat od daty sporządzenia protokołu
stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków.
2. W przypadku stwierdzonych w ramach
kontroli,
określonej
w ust.
nieprawidłowości,
wyszczególnionych w § 11 ust. 2 uchwały właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty
nieruchomości, który na mocy niniejszej uchwały
otrzymał z budżetu gminy częściowy zwrot wydatków
poniesionych na zakup przydomowej oczyszczalni
ścieków,
zobowiązany
jest
zwrócić
kwotę
dofinansowania do budżetu gminy w pełnej wysokości
wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych w terminie do 15 dni od dnia
stwierdzenia powyższych okoliczności”.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr V/39/11 Rady
Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2011r. o zmianie
uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Korczyna ze środków budżetu gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korczyna.
§ 4.
1.
w Dzienniku
Podkarpackiego.

Uchwała
podlega
ogłoszeniu
Urzędowym
Województwa

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

prawa
Przewodniczący
Rady Gminy
inż. Władysław Pelczar
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UCHWAŁA NR V/17/2011
RADY GMINY RADYMNO
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie budżetu Gminy Radymno na 2011 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,
pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, art. 400a, 403
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn.
zm.) Rada Gminy Radymno uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy
w kwocie 31 674 351 zł z tego:
-

dochody bieżące w kwocie

-

dochody majątkowe w kwocie

2. Określa się wydatki
w kwocie 34 510 952 zł z tego:

29 769 760 zł
1 904 591 zł
budżetu

-

wydatki bieżące w kwocie 28 851 506 zł

-

wydatki majątkowe w kwocie

gminy

5 659 446 zł

3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie
2 836 601 zł
4. Źródłami pokrycia deficytu będą:
-

długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie
2 836 601 zł

5. Określa się przychody budżetu w kwocie
3 842 401 zł z tego:
-

§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym” w kwocie
3 842 401 zł

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie
1 005 800 zł; z tego:
-

§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych
kredytów i pożyczek” w kwocie 1 005 800 zł;

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu
zaciąganych
kredytów
i pożyczek
w kwocie
5 842 401 zł; z tego:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w kwocie
2.000.000 zł;
2. na
w kwocie

finansowanie

3.
na
spłatę
zobowiązań
z tytułu
i kredytów w kwocie

planowanego deficytu
2 836 601 zł,

wcześniej
zaciągniętych
zaciągniętych
pożyczek
1 005 800 zł;

§ 3.
Określa
wykonywania budżetu
z odrębnych ustaw, tj.:

się
szczególne
zasady
w 2011 roku, wynikające

1. W myśl art. 182 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za
zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181
oraz dochody z opłat określonych w art. 111
wykorzystywane będą na realizację gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być
przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
20 lutego 2009 o funduszu sołeckim, środki funduszu
przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które
zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do
wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą
poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne
ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą
być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania
zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.
o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558,
z późn. zm.2)). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki
funduszu niewykorzystane w roku budżetowym
wygasają z upływem roku.
3. W myśl przepisów ustawy Prawo ochrony
środowiska z dniem 1.01.2010 dotychczasowe
przychody gminnych funduszy ochrony środowiska
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stają
się dochodami budżetów gmin, a na podstawie
art. 403 ust. 1 i 2 znowelizowanej ustawy należące
do gmin zadania z zakresu ochrony środowiska mają
być finansowane z ich budżetów w wysokości nie
mniejszej niż kwota wpływów z tytułu kar i opłat.
Zakres zadań określa art. 400a ust. 1, pkt 2, 5,8, 9,
15, 16, 18, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy Prawo
ochrony środowiska.
§ 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie
nauczycieli w kwocie
59 832 zł;
-

z tego: dział 801 „Oświata i wychowanie”
w kwocie
59 832 zł;
§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie
50.000 zł;

2. Tworzy się
262 500 zł, w tym

rezerwę

celową

w kwocie
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-

w kwocie 182 500 zł, z przeznaczeniem na
podwyżki
wynagrodzeń
nauczycieli
od
1.09.2011r.

-

w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na
realizację
zadań
z zakresu
zarządzania
kryzysowego.

Poz. 1377

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu
Gminy :
1. Związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych gminie
odrębnymi ustawami;

§ 6. Określa się dotację przedmiotową dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dopłaty do
1 m3 uzdatnionych ścieków w kwocie 375 570 zł;

DOCHODY:
Dział
Rozdział
750

Paragraf

75011
2010

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło

Kwota zł

Administracja publiczna

64 807

Urzędy wojewódzkie
DOCHODY BIEŻĄCE

64 507
64 507

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami.

64 507

75045

2010

751
75101

Kwalifikacja wojskowa
DOCHODY BIEŻĄCE

300
300

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
DOCHODY BIEŻĄCE

300

1 719
1 719
1 719

2010

852
85212

2010

85213

2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami.
Pomoc społeczna

1 719
6 041 800

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
DOCHODY BIEŻĄCE

6 034 600

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
DOCHODY BIEŻĄCE

6 034 600

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami.
Ogółem dochody:

6 034 600

7 200
7 200
7 200

6 108 326
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WYDATKI:
Dział
Rozdział
750

Paragraf

75011

4010
4110
4120
75045

4300
751
75101

4110
4120
4170
852
85212

4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4370
4410
4440
4700
3020
3110
85213

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie

Kwota zł

Administracja publiczna

64 807

Urzędy wojewódzkie
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

64 507
64 507

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

54 835
8 329
1 343

64 507
64 507

Kwalifikacja wojskowa
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300
300

Zakup usług pozostałych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300

300
300

1 719
1 719
1 719
1 719
1 719

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Pomoc społeczna

222
36
1 461
6 041 800

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 034 600

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym od świadczeń 40.000 od
wynagrodzeń 17135 )
Składki na Fundusz Pracy
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

6 034 600
215 365
172 700
103 701
9 100
57 135
2 764
42 665
15 000
500
19 322
1 200
500
3 143
3 000
5 819 235
400
5 818 835
7 200

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

- 7548 -

WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Ogółem wydatki

Poz. 1377
7 200
7 200
7 200
7 200
6 108 326

2. Związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji samorządowej;

DOCHODY:
Dział
Rozdział
801
80104

Paragraf

2310

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło
Oświata i wychowanie
Przedszkola
DOCHODY BIEŻĄCE
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego – dotacja z gminy Orły do Przedszkola Parafialnego
z Sośnicy z tytułu uczęszczania dzieci
Ogółem dochody:

Kwota zł
26
26
26
26

289
289
289
289

26 289

WYDATKI:
Dział
Rozdział
801
80104

Paragraf

2540

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie

Kwota zł

Oświata i wychowanie
Przedszkola
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
2) dotacje na zadania bieżące

26 289
26 289
26 289

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
Przedszkole Parafialne w Sośnicy
Ogółem wydatki:

26 289

26 289

26 289

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:
1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:
Dział
Rozdział
756

Paragraf

75618
0480

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
DOCHODY BIEŻĄCE
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Ogółem dochody:

Kwota zł
55 750
55 750
55 750
55 750

55 750

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

- 7549 -

Poz. 1377

WYDATKI:
Dział
Rozdział
851
85153

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie

4170

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia bezosobowe

4210
4300
4430

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki

4210
4300
85154

2310

Kwota zł

2) dotacje na zadania bieżące
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Ogółem wydatki:

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim.
FUNDUSZ SOŁECKI 336 407 zł; z tego:
1)

sołectwo Budzyń 10 027 zł

2)

sołectwo Chałupki Chotynieckie 5 605 zł

3)

sołectwo Chotyniec 26 185 zł

4)

sołectwo Duńkowice 26 158 zł

5)

sołectwo Grabowiec 8 658 zł

6)

sołectwo Korczowa 21 079 zł

7)

sołectwo Łazy 26 316 zł

8)

sołectwo Michałówka 13 263 zł

9)

sołectwo Młyny 12 948 zł

10)

sołectwo Nienowice 23 500 zł

11)

sołectwo Ostrów 26 316 zł

12)

sołectwo Piaski 10 105 zł

13)

sołectwo Skołoszów 26 316 zł

14)

sołectwo Sośnica 26 316 zł

15)

sołectwo Sośnica – Brzeg 9 790 zł

16)

sołectwo Święte 26 316 zł

17)

sołectwo Zabłotce 16 290 zł

18)

sołectwo Zaleska Wola 9 369 zł

19)

sołectwo Zamojsce 11 850 zł

55 750
3 000
3 000
3
3
2
1
52
52

000
000
000
000
750
750

42 750
11 000
11 000
31
5
25
1

750
300
450
000

10 000
10 000

55 750

WYDATKI:
Dz
Rozdz

700
70005

§

Nazwa działu, rozdz., § - rodzaj zadania

Kwota

sołectwo Budzyń

10 027

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych

10 027
10 027
10 027
10 027

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

- 7550 -

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210

600
60016

4270

10 027
10 027

sołectwo Chałupki Chotynieckie

5 605

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług remontowych - remont drogi gminnej w Chłupkach Chotynieckich

5 605
5 605
5 605
5 605
5 605
5 605

sołectwo Chotyniec

26 185

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
Wyposażenie świetlicy wiejskiej – lodówka, chłodnia, 2 kuchenki gazowe,
4 czajniki elektryczne, meble kuchenne, naczynia i sztućce
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych
Urządzenie boiska sportowego

19 000
19 000
19 000

sołectwo Duńkowice

26 158
15 158
15 158
15 158

4300

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych - urządzenie parkingu

3 500
3 500
3 500

4300

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych – wykonanie tablicy upamiętniającej

7 500
6 000
6 000

4300

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych – ogrodzenie boiska sportowego
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 500
1 500

700
70005

4210

926
92601

4300

600
60016

921
92195

926
92601

92605

Zakup materiałów i wyposażenia
Doposażenie świetlicy – szafa chłodnicza, zmywarka, naczynia i zastawa
stołowa, piekarnik elektryczny, butla gazowa z reduktorem.

Poz. 1377

19 000
19 000
19 000

7 185
7 185
7 185
7 185
7 185
7 185

15 158
15 158
15 158

3 500
3 500
3 500

6 000
6 000
6 000

1 500
1 500

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
4300

700
70005

4300

700
70005

4210
6060

600
60016

4300

700
70005

4210
6060

926
92601

4300

- 7551 -

Poz. 1377

Zakup usług pozostałych – organizacja turnieju siatkówki

1 500

Sołectwo Grabowiec

8 658

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych – ogrodzenie świetlicy

8 658
8 658
8 658
8 658
8 658
8 658

sołectwo Korczowa

21 079

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie świetlicy - zakup naczyń
i sztućców
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wyposażenie świetlicy – zakup szafy chłodniczej obudowanej – 5 500 zł, zakup
szafy chłodniczej przeszklonej – 6 000 zł

21 079
21 079
9 579

Sołectwo Łazy

26 316

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych – urządzenie drogi na działce nr 91/5

26 316
26 316
26 316

sołectwo Michałówka

13 263

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
WYDATKI MAJATKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy w Michałówce – zakup
wyposażenia do świetlicy – kuchenka i okap oraz naczynia stołowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wyposażenie świetlicy – zakup szafy chłodniczej

13 263
13 263
9 763

Sołectwo Młyny

12 948

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych – ogrodzenie boiska sportowego

12 948
12 948
12 948

9
9
11
11
9

579
579
500
500
579

11 500

26 316
26 316
26 316

9
9
3
3
9

763
763
500
500
763

3 500

12 948
12 948
12 948

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

700
70005

4300

600
60016

4270

700
70005

4210

4300

600
60016

4300

700
70005

4270
4300

921
92195

4300

- 7552 -

Poz. 1377

sołectwo Nienowice

23 500

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych – urządzenie placu zabaw dla dzieci

23 500
23 500
23 500

sołectwo Ostrów

26 316

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług remontowych – naprawa dróg gminnych materiałem kamiennym

26 316
26 316
26 316

sołectwo Piaski

10 105

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
Wyposażenie świetlicy
- Zakup zlewozmywaka i stołów metalowych
Zakup usług pozostałych – wykonanie betoniku przy placu zabaw

10 105
10 105
10 105

sołectwo Skołoszów

26 316

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych - urządzenie parkingu przy stadionie sportowym
w Skołoszowie

26 316
26 316
26 316

sołectwo Sośnica

26 316

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług remontowych – naprawa ławek w parku

25 000
25 000
25 000

Zakup usług pozostałych
– koszenie i opryski w centrum wsi 4 000 zł
Budowa altanki obok świetlicy wiejskiej – 20 000 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych - organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie –
dzień dziecka, dzień kobiet, święto 11 listopada

24 000

23 500
23 500
23 500

26 316
26 316
26 316

10 105
10 105
9 105

1 000

26 316
26 316
26 316

25 000
25 000
1 000

1 316
1 316
1 316
1 316
1 316
1 316

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

700
70005

4210

4270
4300

700
70005

4300

700
70005

4210
6060

600
60016

4300
700
70005

4210

- 7553 -

Poz. 1377

sołectwo Sośnica - Brzeg

9 790

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
– wyposażenie świetlicy – telewizor wraz z uchwytem do montażu – 1 400 zł,
odtwarzacz DVD – 320 zł,
stół do pingponga wraz z siatką oraz kompletem rakietek – 1 150 zł,
gra piłkarzyki – 700 zł,
termowentylator – 900 zł,
szafa – 420 zł
Zakup usług remontowych – wymiana okien i parapetów w budynku świetlicy

9 790
9 790
9 790

Zakup usług pozostałych
Montaż krat w oknach w budynku świetlicy

1 300

9 790
9 790
4 890

3 600

Sołectwo Święte

26 316

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych
koszenie pastwisk 1 000 zł,
wykonanie altany obok świetlicy – 25 316 zł

26 316
26 316
26 316

sołectwo Zabłotce

16 290

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
WYDATKI MAJATKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie świetlicy– zakup stolików
i krzeseł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup szafy
chłodniczej do świetlicy

16 290
16 290
8 790

sołectwo Zamojsce

11 850

26 316
26 316
26 316

8
8
7
7
8

790
790
500
500
790

7 500

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych - utwardzenie 50 m drogi

1 500
1 500
1 500

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
– wyposażenie świetlicy – zakup firanek 350 zł,
siatka i piłki 500 zł,
meble, naczynia i kuchenka gazowa 3 000 zł,

10 350
10 350
10 350

1 500
1 500
1 500

10 350
10 350
3 850

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
4300

700
70005

4210

926
92601

4300

- 7554 -

Poz. 1377

Zakup usług pozostałych
– wyposażenie placu zabaw
– zjeżdżalnia 3 500 zł,
ogrodzenie placu zabaw i boiska – 3 000 zł

6 500

sołectwo Zaleska Wola

9 369

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
– wyposażenie świetlicy – gra sportowa 760 zł,
telewizor 1 500 zł,
przyrząd do ćwiczeń ATLAS 2 380 zł,
wykładzina PCV 1 500 zł,
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych – ogrodzenie boiska sportowego

6 140
6 140
6 140

Razem

6 140
6 140
6 140

3 229
3 229
3 229
3 229
3 229
3 229
336 407

3. z dnia 16 listopada 2009r o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

DOCHODY:
Dział
Rozdział
900
90019

Paragraf

0570
0580
0690

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
DOCHODY BIEŻĄCE
Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat
Ogółem dochody

Kwota zł
1 503 000
1 503 000
1 503 000
1.000
2.000
1 500 000
1 503 000

WYDATKI:
Dział
Rozdział
900
90001

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2650
6050

Kwota
1 095 570
1 095 570

WYDATKI BIEŻĄCE
1)
dotacje na zadania bieżące
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
Dotacja do cen ścieków
WYDATKI MAJĄTKOWE
1)
inwestycje i zakupy inwestycyjne

375 570
375 570
375 570

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radymno na
terenie wsi Ostrów - Skołoszów z rozbudową oczyszczalni w Świętem
470 000

720 000

720 000
720 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

- 7555 -

Poz. 1377

- opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej Skołoszów – II etap
150 000
- opracowanie projektu kanalizacja sanitarna Młyny 100 000
900
90019

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia

4210
4300

6050

407 430
407 430
72 430
72 430
72 430
14 930

Zakup usług pozostałych
w tym:
opieka nad bezpańskimi zwierzętami oraz ich wyłapywanie 5.000
utrzymanie zieleni 5 000
WYDATKI MAJĄTKOWE
1)
inwestycje i zakupy inwestycyjne

57 500

335 000
335 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- termomodernizacja świetlicy w Świętem – wymiana stolarki okiennej

335 000
35 000

- opracowanie projektów gazyfikacji
Chotyniec 30 000 zł
Łazy 50 000 zł
Młyny 30 000 zł
- modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Łazach (zamiana na gazową)

110 000

140 000

- opracowanie projektu sieci wodociągowej Chałupki Chotynieckie – Zaleska
Wola
Ogółem wydatki:

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)

3)

dokonywania
innych
zmian
w planie
wydatków niż określone w art. 257 ustawy
o finansach
publicznych,
z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami;

2)

lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy;

50 000
1 503 000

zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł

§ 10. Ustala się planowane dochody budżetu
Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji
budżetowej

DOCHODY:
Dz.

Rozdz.

§

010

Nazwa

Kwota

Rolnictwo i łowiectwo
01010
6298

020
02001
0840

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Refundacja środków na dofinansowanie zadania Rozbudowa wodociągu Korczowa wraz z modernizacją
i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Chotyńcu
w ramach PROW
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Dochody bieżące
Wpływy ze sprzedaży wyrobów

427 517
427 517
427 517
427 517

6 000
6 000
6 000
6 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
700

- 7556 -

Poz. 1377

Gospodarka mieszkaniowa
70005

0470

527 490

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

527 490

Dochody bieżące

212 490

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Wpływy z różnych opłat (opłata za ustawienie reklamy)

16 490

91 000

0920

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

0970

Wpływy z różnych dochodów

100 000

Dochody majątkowe

315 000

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. – sprzedaż
nieruchomości
Administracja publiczna

315 000

0690
0750

0770

750
75011

2010

75045
2010

75023

0690
751

2010

756

75601

0350
75615

2 000

69 807

Urzędy wojewódzkie

64 507

Dochody bieżące

64 507

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Kwalifikacja wojskowa

64 507

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy gmin.

300

5 000

Dochody bieżące

5 000

Wpływy z różnych opłat

5 000

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

75101

3 000

300

1 719
1 719
1 719

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja
spisu wyborców w gminie
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 719

Dochody bieżące

1 000

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Dochody bieżące

1 000

5 079 964

1 000

1 579 653

1 579 653

0310

Podatek od nieruchomości

1 422 061

0320

Podatek rolny

87 437

0330

Podatek leśny

67 070

0340

Podatek od środków transportowych

1 085

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
75616

- 7557 -

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych.
Dochody bieżące

Poz. 1377
1 553 437

1 553 437

0310

Podatek od nieruchomości

0320

Podatek rolny

1 035 823

0330

Podatek leśny

6 183

0340

Podatek od środków transportowych

96 444

0360

Podatek od spadków i darowizn

10 000

0430

Wpływy z opłaty targowej

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75618

299 487

500
100 000
5 000

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

98 250

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

25 000

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

15 000

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu
Wpływy z opłat za koncesje i licencje

55 750

0590
75621

98 250

2 500

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Dochody bieżące

1 847 624

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 837 624

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

758

1 847 624

10 000

Różne rozliczenia
75801

2920
75807

2920
75831

2920
801

14 674 950

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Dochody bieżące

9 547 379

Subwencje ogólne z budżetu państwa

9 547 379

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

4 869 670

Dochody bieżące

4 869 670

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 869 670

9 547 379

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

257 901

Dochody bieżące

257 901

Subwencje ogólne z budżetu państwa

257 901

Oświata i wychowanie
80101

6260

80104

2310

386 289

Szkoły podstawowe

360 000

Dochody majątkowe

360 000

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
Budowa sali sportowej przy ZS w Świętem 60.000,
budowa sali sportowej przy ZS Skołoszów 300.000
Przedszkola

360 000

26 289

Dochody bieżące

26 289

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

26 289

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

- 7558 -

Poz. 1377

Orły do Przedszkola Parafialnego z Sośnicy z tytułu
uczęszczania dzieci
Pomoc społeczna

852
85212

2010

2360

85213

2010

2030
85214

2030
85216

2030
85219

2030
900
90001

6298

90017

2370

90019

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieżące

6 038 600

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dochody bieżące

6 034 600

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dochody bieżące

7 200

6 038 600

4 000

21 600

21 600

14 400
279 700
279 700

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki stałe

279 700

Dochody bieżące

133 800

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej

133 800

Dochody bieżące

129 200

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

129 200

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

802 074

Dochody majątkowe

802 074

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Refundacja środków
Zakłady gospodarki komunalnej

802 074

Dochody bieżące

842 565

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych
zakładu budżetowego
( w tym nadwyżka za rok 2010 - 542 565 zł)
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dochody bieżące

842 565

133 800

129 200

3 860 316

842 565

1 503 000
1 503 000

0570

Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych

1 000

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych dochodów

2 000

0690
90020

6 602 900

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych

1 500 000
5 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

0400
90095

2708

921
92195

2008

- 7559 -

Poz. 1377

Dochody bieżące

5 000

Wpływy z opłaty produktowej

5 000

Pozostała działalność

707 677

Dochody bieżące

707 677

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Refundacja środków
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

707 677

37 399

Pozostała działalność

37 399

Dochody bieżące

37 399

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

37 399

Razem

31 674 351

§ 11. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

WYDATKI:
Dz.

Rozdz.

Nazwa

010

Rolnictwo i łowiectwo
01008

4300
01030

Melioracje wodne

120 000

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych

120
120
120
120

000
000
000
000

Izby rolnicze

25 000

Wydatki bieżące
2) dotacje na zadania bieżące
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Leśnictwo

25 000
25 000
25 000

Gospodarka leśna

40 000

4210

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia

40
40
40
16

4300

Zakup usług pozostałych

20 000

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Transport i łączność

3 600

Drogi publiczne krajowe

5 000

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Opłaty na rzecz budżetu państwa

5
5
5
5

2850
020
02001

600
60011

4510
60014

145 000

40 000

000
000
000
400

3 121 211

000
000
000
000

Drogi publiczne powiatowe

15 000

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000
15 000
15 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
4520

Poz. 1377

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Drogi publiczne gminne

3 101 211

4170

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wynagrodzenia bezosobowe

1 121 211
1 121 211
3 000
1 118 211
3 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

4270

Zakup usług remontowych
zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Zakup usług pozostałych
W tym zadania realizowane w ramach funduszu
sołeckiego 69 290
Różne opłaty i składki.

31 921

60016

4300

4430

6050

700
70005

Wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych 1 285 000
udział gminy w projekcie – budowa chodników przy
drogach gminnych w Sośnicy 266 500
budowa drogi w Młynach 428 500
Gospodarka mieszkaniowa

15 000

1 069 290

7 000
1 980 000
1 980 000
1 980 000

999 518

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

994 318

4110

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Składki na ubezpieczenie społeczne

771
771
12
759
2

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
W tym zadania realizowane w ramach funduszu
sołeckiego 81 144 zł
Zakup energii

111 144

194 600

4430

Zakup usług remontowych
w tym świetlice:
Grabowiec remont dachu - 20.000,
Korczowa - 35.000,
Zamojsce – projekt techniczny remont dachu 50 000
Święte – remont instalacji elektrycznej 35 000
Zabłotce 40 000
pozostałe drobne remonty – 10.000
środki w ramach funduszu sołeckiego 4 600
Zakup usług pozostałych
W tym środki w ramach funduszu sołeckiego 91 274
Różne opłaty i składki

4480

Podatek od nieruchomości

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Opłata za wywłaszczenie gruntu pod drogę w Młynach
Wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa świetlicy w Duńkowicach 100 000 ;
- budowa świetlicy w Michałówce 100 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Środki w ramach funduszu sołeckiego
Pozostała działalność

4260
4270

4300

6050

6060
70095

- 7560 -

818
818
000
818
000

10 000

100 000

211 274
4 800
16 000
2 000
120 000

222 500
222 500
200 000

22 500
5 200

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

4270
710

- 7561 -

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług remontowych
(remont barakowozu)
Działalność usługowa

Poz. 1377
5
5
5
5

200
200
200
200
235 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

75 000
75
75
75
75

71013

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych
Opracowanie mpzp Młyny, Sośnica, Święte oraz
aktualizacja studium
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

4170

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wynagrodzenia bezosobowe

60
60
40
20
40

4300

Zakup usług pozostałych

20 000

4300

71035

Cmentarze

000
000
000
000

60 000
000
000
000
000
000

100 000

4210

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia

4260

Zakup energii

4 000

4270

Zakup usług remontowych (obróbki blacharskie kaplica
Sośnica)
Zakup usług pozostałych

1 000

4300

10
10
10
1

000
000
000
000

4 000

Wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Chotyńcu
projekt 40 000
poszerzenie cmentarza w Ostrowie – projekt, mapy,
roboty przygotowawcze 50 000
Informatyka

90 000
90 000
90 000

Pozostała działalność

46 946

Wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– udział gminy w projekcie PSeAP
Administracja publiczna

46 946
46 946
46 946

Urzędy wojewódzkie

64 507

4010

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe

64
64
64
54

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 329

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 343

6050

720
72095

6059
750
75011

75022

3030

46 946

3 981 234

507
507
507
835

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

205 000

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

205
5
5
200
200

000
000
000
000
000

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

- 7562 -

Poz. 1377

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 521 427

3020

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 401 427
3 396 427
2 784 427
612 000
5 000
5 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 181 865

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

190 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

345 658

4120

Składki na Fundusz Pracy

56 904

4140

30 000

4170

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4260

Zakup energii

60 000

4270

Zakup usług remontowych

50 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

10 000

4300

Zakup usług pozostałych

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

3 000

4360

3 000
20 000

4410

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i składki

30 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

56 000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
rozbudowa budynku administracyjnego – projekt
techniczny, roboty przygotowawcze, adaptacja
pomieszczeń
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakup komputerów i oprogramowania
Kwalifikacja wojskowa

20 000

4370

6050

6060
75045

4300
75075

10 000
100 000

200 000

30 000

120 000
120 000
100 000

20 000
300

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych

300
300
300
300

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

90 000

4170

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wynagrodzenia bezosobowe

90
90
2
87
2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

4300

Zakup usług pozostałych

76 000

000
000
500
500
500

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

4380
75095

- 7563 -

Druk gazety gminnej Echo Pogranicza, opracowanie i druk
kroniki XX lecia Gminy, wizyta w gminie partnerskiej, film
promujący gminę, pozostałe zadania w zakresie promocji
Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Poz. 1377

1 500

Pozostała działalność

100 000

3030

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

100
33
33
66
66

4430

Różne opłaty i składki

4110

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

751
75101

754

000
400
400
600
600

33 400
1 719
1 719
1 719
1 719
1 719
222
36
1 461

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412

Ochotnicze Straże Pożarne

237 700

3030

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

237
187
32
155
50
50

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na fundusz pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000

4260

Zakup energii

50 000

4270

Zakup usług remontowych

10 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

20 000

4430

Różne opłaty i składki

20 000

Obrona cywilna

50 000

4210

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia

50
50
50
25

4300

Zakup usług pozostałych

25 000

75414

75421

4210
756

75647

288 700

700
700
700
000
000
000

2 500
200

5 000

000
000
000
000

Zarządzanie kryzysowe

1 000

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia

1
1
1
1

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

000
000
000
000
50 000

50 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

- 7564 -

Poz. 1377

budżetowych

4100

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

50
50
40
10
40

4300

Zakup usług pozostałych

10 000

757

000
000
000
000
000

Obsługa długu publicznego
75702

8110

758
75818

4810

801
80101

3020
4010

4040
4110

250 000

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek
Różne rozliczenia

250 000

Rezerwy ogólne i celowe

312 500

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Rezerwy
Rezerwa ogólna - 50 000
Rezerwa celowa na podwyżkę wynagrodzeń
nauczycielskich od września 2011 - 182 500
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego – 80 000
Oświata i wychowanie

312
312
312
312

250 000
250 000
250 000

312 500

500
500
500
500

14 499 661

Szkoły podstawowe

9 680 649

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym – na wypłatę jednorazowego dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli z tytułu nieosiągnięcia
średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w 2010r , zgonie z art. 30 a ustawy
– karta nauczyciela – 146 478 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7
7
5
1

835
486
809
676
349
349

649
296
898
398
353
353

4 507 241

392 982
778 553

4170

Składki na ubezpieczenia społeczne
w tym – na wypłatę jednorazowego dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli z tytułu nieosiągnięcia
średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w 2010r , zgonie z art. 30 a ustawy
– karta nauczyciela – 22 118 zł
Składki na Fundusz Pracy
w tym – na wypłatę jednorazowego dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli z tytułu nieosiągnięcia
średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w 2010r , zgonie z art. 30 a ustawy
– karta nauczyciela – 3 589 zł
Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

190 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260

Zakup energii

4120

126 322

4 800

13 500
400 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
4270

- 7565 -

Poz. 1377

Zakup usług remontowych
W tym: 9000 Zespoły szkół
środki w UG:
ZS Chotyniec – remont dachu 300 000
Pozostałe remonty wynikające z zaleceń sanepid
ZS Sośnica 50 000
ZS Zabłotce 45 000
ZS Skołoszów 45 000
ZS Ostrów 120 000
ZS Łazy 45 000
ZS Duńkowice 40 000
Zakup usług pozostałych
(w tym 4 500 zł na zakup usług związanych z przewozem
uczniów na zawody i konkursy w ramach programów
nauczania 500złx9 zespołów szkół)
Zakup usług dostępu do sieci Internet

654 000

17 500

4410

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i składki

18 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
W tym;
- budowa sali sportowej przy zespole szkół w Skołoszowie
– 1 345 000 zł
- budowa Sali sportowej przy zespole szkół w Nienowicach
– 150 000
- budowa Sali sportowej przy zespole szkół w Świętem –
350 000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4300

4350
4370

4700

6050

80103

3020
4010

4040
4110

4120

4210

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym – na wypłatę jednorazowego dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli z tytułu nieosiągnięcia
średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w 2010r , zgodnie z art. 30
a ustawy – karta nauczyciela – 24 413 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
w tym – na wypłatę jednorazowego dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli z tytułu nieosiągnięcia
średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w 2010r , zgodnie z art. 30
a ustawy – karta nauczyciela – 3 686 zł
Składki na Fundusz Pracy
w tym – na wypłatę jednorazowego dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli z tytułu nieosiągnięcia
średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w 2009r , zgodnie z art. 30
a ustawy – karta nauczyciela – 598 zł
Zakup materiałów i wyposażenia

90 000

9 000

1 650

273 143
5 105
4 500
1 845 000
1 845 000

578 298
578
542
491
50
35
35

298
334
717
617
964
964

380 729

32 389
67 627

10 972

13 500

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

- 7566 -

Poz. 1377

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9 000

4270

Zakup usług remontowych

3 000

4300

Zakup usług pozostałych

1 221

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

23 896

80104

Przedszkola

468 242
468 242
468 242
293 242

80110

Wydatki bieżące
2) dotacje na zadania bieżące
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
- Gmina Miejska Radymno – 252 412 zł, w tym:
przedszkole samorządowe – 18 dzieci – 126 222 zł
przedszkole parafialne – 24 dzieci – 126 190 zł
- Gmina Stubno – Niepubliczne Przedszkole w Stubienku –
8 dzieci – 28 906 zł
- Gmina Miejska Przemyśl – Publiczne Przedszkole
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek – 2 dzieci – 11 924
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
(Przedszkole Parafialne w Sośnicy 33 dzieci)
Gimnazja

2310

2540

3020
4010

4040
4110

4120

4440
80113

2360

4300
80114

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym – na wypłatę jednorazowego dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli z tytułu nieosiągnięcia
średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w 2010r , zgodnie z art. 30
a ustawy – karta nauczyciela – 73 239 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

175 000

2 759 970
2 759 970
2 593 542
2 475 368
118 174
166 428
166 428
1 920 368

165 387

Składki na ubezpieczenia społeczne
w tym – na wypłatę jednorazowego dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli z tytułu nieosiągnięcia
średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w 2010r , zgodnie z art. 30
a ustawy – karta nauczyciela – 11 060 zł
Składki na Fundusz Pracy
w tym – na wypłatę jednorazowego dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli z tytułu nieosiągnięcia
średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w 2010r , zgodnie z art. 30
a ustawy – karta nauczyciela – 1 794 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

335 223

Dowożenie uczniów do szkół

471 500

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
Zakup usług pozostałych

471
471
375
96
96

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

424 688

54 390

118 174

500
500
500
000
000

375 500

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

- 7567 -

Poz. 1377

4010

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

23 720

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

49 555

4120

Składki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

4370

2 500

4410

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i składki

1 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 763

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 000
59 832

4210

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia

59
59
59
10

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10 000

4300

Zakup usług pozostałych

17 200

4410

Podróże służbowe krajowe

12 000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Pozostała działalność

10 632

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
emeryci i renciści nauczyciele
Ochrona zdrowia

56
56
56
56

80146

80195

4440
851
85153

424
424
368
56
291

688
688
542
146
103

4 164
14 000
1 500
25 000
383

5 000

832
832
832
000

56 482
482
482
482
482
55 750

Zwalczanie narkomani

3 000

4210

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia

3
3
3
2

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

85154

2310

4170

000
000
000
000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

52 750

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (gm. miejska
Przemyśl M.Ośr.Uzal.)
Wynagrodzenia bezosobowe

52
42
11
31
10
10

750
750
000
750
000
000

11 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80

- 7568 -

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

4430

Różne opłaty i składki

852

Poz. 1377
5 300
25 450
1 000

Pomoc społeczna
85202

7 397 535

Domy pomocy społecznej

85 000
85
85
85
85

3020

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za
pobyt w domu pomocy społecznej )
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3110

Świadczenia społeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

57 655

4120

Składki na ubezpieczenie społeczne
w tym:
- od wynagrodzeń pracowników 17 655
- od świadczeń rodzinnych 40.000,00
Składki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4370

1 200

4410

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 143

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 000

4330

85212

85213

4130
85214

3110

85215

3110

000
000
000
000

6 038 600

6 038
219
176
42
5 819

600
365
700
665
235
400

5 818 835
107 101
9 100

2 844

500
19 322

500

21 600

21
21
21
21

600
600
600
600

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
W tym
zasiłki okresowe - 279 700
zasiłki celowe – 100 000
Dodatki mieszkaniowe

379 700

Wydatki bieżące
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne

130 000
130 000
130 000

379 700
379 700
379 700

130 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
85216

- 7569 -

Poz. 1377

Zasiłki stałe

133 800

Wydatki bieżące
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne

133 800
133 800
133 800

Ośrodki pomocy społecznej

451 335

3020

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

451
450
417
33
1
1

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

334 742

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

53 885

4120

Składki na Fundusz Pracy

8 679

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000

4300

Zakup usług pozostałych

9 800

4370

1 200

4410

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 729

4480

Podatek od nieruchomości

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

12 500

4110

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na ubezpieczenie społeczne

12
12
12
1

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 800

3110
85219

85228

85295

3110

854
85415

3240
900

335
335
306
029
000
000

7 000

300
1 000

500
500
500
700

Pozostała działalność

145 000

Wydatki bieżące
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
- dożywianie dzieci w szkołach oraz zapomogi celowe na
posiłek 135 000
- organizacja prac społecznie użytecznych – 10.000
Edukacyjna opieka wychowawcza

145 000
145 000
145 000

5 000

Pomoc materialna dla uczniów

5 000

Wydatki bieżące
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Stypendia dla uczniów (stypendia socjalne)

5 000
5 000
5 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2650

6050
90015

2 083 000
1 095 570

Wydatki bieżące
1) dotacja na zadania bieżące
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
– dotacja do odprowadzania i oczyszczania ścieków
Wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

375 570
375 570
375 570

Oświetlenie ulic, placów i dróg

575 000

720 000
720 000
720 000
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4260

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup energii

500
500
500
395

4270

Zakup usług remontowych

100 000

4300

Zakup usług pozostałych

6050

90019

4210
4300

6050
90020

4210
921

Wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
Łazy – projekt oświetlenia dróg gminnych nr 82, 84, 78,
86 i 87 - 25 000
Skołoszów – projekt oświetlenia dróg gminnych nr 166,
170 i 178 – 25 000
Skołoszów – wykonanie oświetlenia 25 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki bieżące
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
w tym:
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami oraz ich
wyłapywanie 5.000, utrzymanie zieleni 5.000
Wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych
Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
(pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

000
000
000
000

5 000
75 000
75 000
75 000

407 430
72 430
72 430
72 430
14 930
57 500

335 000
335 000
335 000
5 000
5
5
5
5

000
000
000
000
467 816

92116

Biblioteki

126 000
126 000
126 000
126 000

92120

Wydatki bieżące
1) dotacje na zadania bieżące
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

92195

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Parafia rzym.- kat. w Świętem – na kontynuację prac
remontowo konserwatorskich wewnątrz kopuły
w tamburze, odnowa zniszczonej polichromii, dokończenie
prac związanych z robotami budowlano konserwatorskimi
w obrębie kopuły kościoła na zewnątrz budynku, w kościele
parafialnym w miejscowości Święte
Zakup usług pozostałych
Opracowanie programu ochrony zabytków
Pozostałe zadania w zakresie kultury

276 816

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych

276 816
107 816

2480

2720

4300

65 000
65
5
5
60
60

000
000
000
000
000

5 000
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b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego (na zadania z zakresu kultury realizowane
w ramach programu współpracy gminy z organizacjami
pożytku publicznego)
- na zadania z zakresu upowszechniania kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, w tym: - na zadania z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w formie
propagowania rodzimej kultury, zwyczajów i obrzędów,
organizowania warsztatów tanecznych, muzycznych
i śpiewaczych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Radymno, pielęgnowania tradycji kulturalnych swojej
okolicy – 85.000 zł;
- na zadania z zakresu kultury i tradycji w formie
kultywowania tradycji religijnych, prezentacji pieśni
chóralnych – 11.000 zł;
- na zadania z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury
i tradycji, prezentacji muzyki orkiestralnej – 60.000 zł;
- na zadania z zakresu działania na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami – 13 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia
wydatki związane z organizacją uroczystości gminnych
Zakup usług pozostałych
organizacja uroczystości gminnych
w tym zadania realizowane w ramach funduszu
sołeckiego 4 816
Kultura fizyczna i sport

107 816
169 000
169 000

Obiekty sportowe

292 862

5 000
102 816

530 362

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup energii

67
67
67
5

Zakup usług pozostałych
W tym:
Wykonanie szatni w obiektach gminnych 33 500
zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
29 362
Wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa szatni Sośnica 150 000
- zadaszenie trybun – stadion w Skołoszowie 75 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

62 862

Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
Zakup usług pozostałych – udział w gminnych imprezach
sportowych
(zawody sportowe gminne 1 000, zawody sportowe
szkolne 1 000 oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego
1 500 zł)
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
Dotacja udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym na

862
862
862
000

225 000
225 000
225 000

237 500
237
3
3
234
3

500
500
500
000
500

234 000
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działalność szkoleniową dzieci, młodzieży i dorosłych
w piłce nożnej w miejscowościach
1) Skołoszów – 40.000 zł;
2) Ostrów – 24.000 zł;
3) Święte – 24.000 zł;
4) Duńkowice – 24.000 zł;
5) Korczowa - 20.000 zł;
6) Łazy – 16.000 zł;
7) Michałówka – 14.000 zł;
8) Nienowice – 14.000 zł;
9) Zaleska Wola – 14.000 zł;
10) Młyny – 14.000 zł;
11) Chotyniec – 14.000 zł
na działalność szkoleniową dzieci, młodzieży i dorosłych
w piłce nożnej oraz szachach w miejscowości Sośnica –
16.000 zł;
Razem:

34 510 952

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot
dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik
Nr 1 do uchwały budżetowej.

2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu
Gospodarki
Komunalnej
Gminy
Radymno
z/s w Skołoszowie w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do
uchwały budżetowej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

§ 14. 1. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Radymno.

Przewodniczący
Rady Gminy Radymno
Ryszard Bocian

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/17/2011
Rady Gminy Radymno
z dnia 24 lutego 2011 r.

Tytuł I
ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
Podmiot
otrzymujący
dotację
Zakład Gospodarki
Komunalnej Gminy
Radymno z/s
w Skołoszowie
Gminna Biblioteka
Publiczna
w Skołoszowie
Izba rolnicza

Kwota
dotacji
w zł
375 570

Rodzaj dotacji

zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na
pokrycie różnicy cen odprowadzonych ścieków

przedmiotowa

koszty bieżące działalności biblioteki

podmiotowa

wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów
z podatku rolnego)
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego:
z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy
Radymno do Przedszkola Samorządowego
w Radymnie
z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy
Radymno do Przedszkola Parafialnego w Radymnie
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego:
z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy

wpłata

126 000

25 000
Gmina Miejska
Radymno

Zadanie realizowane

252 412

Gmina Stubno
28 906

celowa na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jst

celowa na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień

Dziennik Urzędowy
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Gmina Miejska
Przemyśl

11 924

Gmina Miejska
Przemyśl

10 000
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Radymno do Niepublicznego Przedszkola
w Stubienku
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego:
z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy
Radymno do Publicznego Przedszkola
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
na obsługę mieszkańców gminy w Miejskim
Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom

Poz. 1377
(umów) między jst
celowa na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jst
celowa na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jst

Tytuł II
ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSOW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
Podmiot
otrzymujący
dotację
Podmiot wybrany
w drodze
konkursu

Kwota
dotacji
w zł
234 000

Podmiot wybrany
w drodze
konkursu

85 000

Podmiot wybrany
w drodze
konkursu

11 000

Podmiot wybrany
w drodze
konkursu

60 000

Podmiot wybrany
w drodze
konkursu
Parafia rzym.-kat.
p.w. Narodzenia
NMP w Świętem

13 000

60 000

Zadanie realizowane
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym na
działalność szkoleniową dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce
nożnej w miejscowościach:
1)
Skołoszów – 40.000 zł;
2)
Ostrów – 24.000 zł;
3)
Święte – 24.000 zł;
4)
Duńkowice – 24.000 zł;
5)
Korczowa - 20.000 zł;
6)
Łazy – 16.000 zł;
7)
Michałówka – 14.000 zł;
8)
Nienowice – 14.000 zł;
9)
Zaleska Wola – 14.000 zł
10) Młyny – 14.000 zł
11) Chotyniec – 14.000 zł
na działalność szkoleniową dzieci, młodzieży i dorosłych
w piłce nożnej oraz szachach w miejscowości Sośnica –
16.000
Dotacja udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
na zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje
pożytku publicznego w ramach programu współpracy gminy
z organizacjami pożytku publicznego
- na zadania z zakresu upowszechniania kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, w tym: - na zadania z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w formie
propagowania rodzimej kultury, zwyczajów i obrzędów,
organizowania warsztatów tanecznych, muzycznych
i śpiewaczych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radymno,
pielęgnowania tradycji kulturalnych swojej okolicy
zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje
pożytku publicznego w ramach programu współpracy gminy
z organizacjami pożytku publicznego
zadania z zakresu kultury i tradycji w formie kultywowania
tradycji religijnych, prezentacji pieśni chóralnych;
zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje
pożytku publicznego w ramach programu współpracy gminy
z organizacjami pożytku publicznego
zadania z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji,
prezentacji muzyki orkiestralnej;
na zadania z zakresu działania na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
na kontynuację prac remontowo konserwatorskich wewnątrz
kopuły w tamburze, odnowa zniszczonej polichromii,
dokończenie prac związanych z robotami budowlano
konserwatorskimi w obrębie kopuły kościoła na zewnątrz
budynku, w kościele parafialnym w miejscowości Święte

Rodzaj dotacji
celowa na
zadanie zlecone

celowa na
zadanie zlecone

celowa na
zadanie zlecone

celowa na
zadanie zlecone

celowa na
zadanie zlecone
celowa na
ochronę
zabytków

Dziennik Urzędowy
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Niepubliczne
Przedszkole
w Sośnicy
Podmiot wybrany
w drodze
konkursu

175 000

96 000
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koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola
w Sośnicy

podmiotowa

dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły

celowa na
zadanie zlecone

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/17/2011
Rady Gminy Radymno
z dnia 24 lutego 2011 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
dz. 900 rozdz. 90017
Stan funduszu obrotowego
na początek roku

Przychody

w tym
dotacja

Koszty

Stan funduszu obrotowego
na koniec roku

198 500

8 372 987

375 570

8 313 487

258 000

1378
POROZUMIENIE NR 413/12/2010
BURMISTRZA BOGUCHWAŁY
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie powierzenia Gminie Boguchwała zadań z zakresu wykonania i utrzymywania
urządzeń melioracji wodnych podstawowych celem realizacji projektu pn.
„Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt
cieków wodnych na terenie gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę
infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa
4 Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.2 Infrastruktura
przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
zawarte w dniu 29.12.2010r. w Rzeszowie
pomiędzy: Województwem Podkarpackim z siedzibą
w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów, reprezentowanym przez: 1.
Marszałka Województwa Podkarpackiego – Pana
Mirosława Karapytę 2. Członka Zarządu Województwa
Podkarpackiego – Pana Lucjana Kuźniara a Gminą
Boguchwała
z siedzibą
w Boguchwale
przy
ul. Dr Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała,
reprezentowaną przez: 1.Burmistrza Boguchwały –
Pana Wiesława Dronkę przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy - Pani Agnieszki Guzek
W
związku
z przygotowaniem
Gminy
Boguchwała do realizacji projektu pn. „ Zabezpieczenie
przed występowaniem szkód powodziowych poprzez
odbudowę koryt cieków wodnych na terenie Gminy
Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury
niezbędnej do ich uregulowania” oraz na podstawie
Uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia
Burmistrza Boguchwały do zawarcia porozumienia
z Województwem Podkarpackim na realizację projektu
pn. „Zabezpieczenie przed występowaniem szkód
powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków

wodnych na terenie Gminy Boguchwała oraz budowę
i przebudowę infrastruktury niezbędnej do jej
uregulowania” i Uchwały Nr 6/66/10 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia
2010 roku w sprawie realizacji projektu pn.
„Zabezpieczenie
przed
występowaniem
szkód
powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków
wodnych na terenie Gminy Boguchwała oraz budowę
i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich
uregulowania”,
strony
zawierają
niniejsze
porozumienie.
§ 1. 1. Województwo Podkarpackie powierza,
a Gmina Boguchwała przyjmuje do realizacji zadanie
z zakresu wykonania i utrzymania urządzeń melioracji
wodnych podstawowych, w ramach projektu pn.
„Zabezpieczenie
przed
występowaniem
szkód
powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków
wodnych na terenie gminy Boguchwała oraz budowę
i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich
uregulowania”.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy powierzonego
niniejszym porozumieniem zadania określa załącznik
do niniejszego porozumienia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
§ 2. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie
zasad realizacji powierzonego Gminie Boguchwała
zadania z zakresu wykonania i utrzymywania urządzeń
melioracji
wodnych
podstawowych
pn.
„Zabezpieczenie
przed
występowaniem
szkód
powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków
wodnych na terenie Gminy Boguchwała oraz budowę
i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich
uregulowania” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007 – 2013 Oś Priorytetowa 4 Ochrona Środowiska
i zapobieganie
zagrożeniom,
Działanie
4.2
Infrastruktura
przeciwpowodziowa
i racjonalna
gospodarka zasobami wodnymi oraz wspólnego
wykorzystania rezultatów tego projektu.
§ 3. 1. Projektowany (planowany) koszt
zadania objętego projektem pn. „Zabezpieczenie przed
występowaniem
szkód
powodziowych
poprzez
odbudowę koryt cieków wodnych na terenie Gminy
Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury
niezbędnej do ich uregulowania” wynosi do
8 743 618,00 zł brutto.
2. Środki na realizację zadania zostaną pokryte:
a)

b)

do kwoty 7 432 075,30 zł ze środków
przyznanych w ramach RPO na podstawie
umowy o dofinansowanie zadania zawartej
pomiędzy
Gminą
Boguchwała
a Województwem Podkarpackim,
do kwoty 1 311 542,70 zł z budżetu Gminy
Boguchwała.

3. W przypadku gdy złożony przez Gminę
Boguchwała wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Zabezpieczenie
przed
występowaniem
szkód
powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków
wodnych na terenie Gminy Boguchwała oraz budowę
i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich
uregulowania” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007 – 2013 Oś Priorytetowa 4 Ochrona Środowiska
i zapobieganie
zagrożeniom,
Działanie
4.2
Infrastruktura
przeciwpowodziowa
i racjonalna
gospodarka
zasobami
wodnymi
nie
zostanie
zakwalifikowany do realizacji i nie zostanie zawarta
umowa
o dofinansowanie
projektu,
zadanie
powierzone niniejszym porozumieniem nie będzie
realizowane.
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Regionalnego
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś
Priorytetowa
4 Ochrona
Środowiska
i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.2
Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna
gospodarka zasobami wodnymi:
a)

wypełnienia formularza wniosku,

b)

zgromadzenia
wszystkich
załączników do projektu

2)

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
w terminie i na zasadach ustalonych przez
Instytucję Zarządzającą,

3)

realizacji inwestycji tj.:

a)

podpisania
umowy
o dofinansowanie
z Województwem
Podkarpackim
(po
zakończeniu pozytywnym wynikiem procedury
kwalifikacyjnej do RPO WP),

b)

przeprowadzenia postępowania przetargowego
oraz wyłonienia wykonawcy robót w drodze
przetargu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (przy
udziale przedstawiciela Podkarpackiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie),

c)

dokonania odbioru robót,

d)

obsługi administracyjnej projektu.

4)

monitoringu,
ewaluacji,
promocji
oraz
rozliczenia
projektu
zgodnie
z umową
o dofinansowanie
z Województwem
Podkarpackim,

5)

przekazywania Województwu Podkarpackiemu
informacji dotyczących etapu zaawansowania
realizowanego projektu, ogłoszonego przetargu
i wykonanych robót budowlanych,

6)

zabezpieczenia środków finansowych na okres
realizacji projektu,

7)

regulowania płatności dotyczących
wykonywanych na jego rzecz

8)

zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości
15 % wydatków kwalifikowanych wartości
zadania „Zabezpieczenie przed występowaniem
szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt
cieków wodnych na terenie Gminy Boguchwała
oraz budowę i przebudowę infrastruktury
niezbędnej do ich uregulowania”,

9)

podpisania oświadczenia o zachowaniu celów
projektu przez 5 lat od daty zakończenia jego
realizacji,

10)

złożenia wniosków
projektu,

11)

otworzenia oddzielnego subkonta, na którym
dokonywane
będą
operacje
związane
z projektem,

4. Środki z RPO na realizację zadania będą
przekazywane
bezpośrednio
na
konto
Gminy
Boguchwała.
5. Ostateczne rozliczenie pomiędzy stronami
nastąpi po odbiorze końcowym, całości robót,
w terminie 1 miesiąca po odbiorze całości robót.
§ 4. Gmina Boguchwała zobowiązuje się do:
1)

opracowania
kompletnego
projektu
p.n.
„Zabezpieczenie przed występowaniem szkód
powodziowych
poprzez
odbudowę
koryt
cieków wodnych na terenie Gminy Boguchwała
oraz budowę i przebudowę infrastruktury
niezbędnej do ich uregulowania” zgodnie
z wymogami Europejskiego Funduszu Rozwoju

Poz. 1378

o płatność

niezbędnych

robót

i rozliczenia

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 80
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12)

archiwizowania co najmniej do 2020 r.
wszelkiej dokumentacji związanej z projektem,

do tego celu prasę, Internet, tablice informacyjne oraz
pamiątkowe.

13)

przyjęcia powstałych w wyniku realizacji
projektu
środków
trwałych
(przepustów
mostów, kładek dla pieszych) do swej
ewidencji,

14)

poddania się kontroli przez uprawnione do tego
Instytucje,

15)

prowadzenia
bezpośrednich
z Instytucją
Zarządzającą
Programem Operacyjnym.

§ 7. 1)
Właścicielem
obiektów
melioracyjnych
powstałych
w wyniku
regulacji
potoków położonych na terenie Gminy Boguchwała
w ramach realizacji projektu będzie Skarb Państwa
a uprawnienia właścicielskie w imieniu Marszałka
Województwa
będzie
wykonywać
Dyrektor
Podkarpackiego
Zarządu
Melioracji
i Urządzeń
Wodnych
w Rzeszowie,
na
podstawie
pełnomocnictwa z dnia 16.05.2008 r (Akt notarialny
Repertorium A numer 5008/2008) i art. 11, ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U.05.239.2019 ze zm.), które zobowiązuje się je
utrzymywać i remontować na własny koszt po
zakończeniu inwestycji.

kontaktów
Regionalnym

§ 5. Województwo Podkarpackie zobowiązuje
się do :
1)

2)

uczestnictwa w przeprowadzonym przez Gminę
Boguchwała
postępowaniu
przetargowym
w celu wyłonienia wykonawcy robót zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych,
zapewnienia
bezpłatnego
nadzoru
inwestorskiego dla wykonywanych w ramach
Projektu robót budowlanych,

3)

uczestnictwa w odbiorze robót,

4)

zachowania celów projektu przez 5 lat od daty
zakończenia jego realizacji,

5)

zabezpieczenia dla Gminy Boguchwała prawa
do korzystania z nieruchomości wymienionych
w zakresie zadania, zgodnie z art. 32, ust. 4,
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
budowlane (Dz.U.06.156.1118 ze zm.) –
w zakresie niezbędnych do realizacji celów
projektu. Zabezpieczenie to nastąpi na okres
realizacji projektu oraz przez okres 5 lat po
zakończeniu realizacji projektu,

2)
Gmina Boguchwała będzie właścicielem
przepustów, mostów, powstałych w wyniku realizacji
przy ciekach będących w jej zarządzie.
§ 8. 1)
Wszelkie
zmiany
dotyczące
niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności
formy pisemnej.
2)
W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
3)
Sądem właściwym do rozpatrywania
sporów
wynikłych
z niniejszego
porozumienia
będzie sąd właściwy dla siedziby Województwa
Podkarpackiego.
§ 9.
Porozumienie
sporządzono
w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej
ze stron.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

6)

przyjęcia powstałych w wyniku realizacji
projektu
środków
trwałych
(obiektów
melioracyjnych) do swojej ewidencji,

7)

czynności wymienione w punktach 1 – 6
w imieniu Województwa Podkarpackiego
wykonywał
będzie
Podkarpacki
Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie,

CZŁONEK ZARZĄDU

poddania się kontroli przez uprawnione do tego
Instytucje.

BURMISTRZ

8)

§ 6.
Po
zrealizowaniu
projektu
Gmina
Boguchwała
podejmie
się
rozpowszechnienia
informacji
o powstałej
infrastrukturze
przeciwpowodziowej
oraz
pomocy
finansowej
uzyskanej ze środków Unii Europejskiej, wykorzystując

Mirosław Karapyta

Lucjan Kuźniar

mgr inż. Wiesław Dronka
Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka Guzek
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Załącznik do Porozumienia Nr 413/12/2010
Burmistrza Boguchwały
z dnia 29 grudnia 2010 r.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU PN. ZABEZPIECZENIE PRZED WYSTĘPOWANIEM SZKÓD
POWODZIOWYCH POPRZEZ ODBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ KORYT CIEKÓW WODNYCH
NA TERENIE GMINY BOGUCHWAŁA ORAZ BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ICH UREGULOWANIA
LP

Nazwa cieku

Kilometraż

Nr
obiektu

1

Lubcza

10+837

772.1

2

Lubcza

12+998

995.2

3

Lubcza
Dopływ Lubczy
prawobrzeżny
Dopływ Lubczy
prawobrzeżny

13+401

996.6

4
5

0+192
0+324
od 7+517 do
14+719

Wartość
Dodatkowy kanał ulgi o szerokości
2m
Przebudowa przepustu pod drogą
powiatową
Przebudowa przepustu
Przebudowa przepustu pod drogą
gminną
Przebudowa przepustu pod drogą
powiatową
Odcinkowa regulacja potoku
i odkrzaczanie brzegów
Suchy zbiornik na dopływie
z Babiej Góry pow. Zalewu 7 ha

80 000,00
170 000,00
160 000,00
160 000,00
180 000,00

6

Lubcza

7

Dopływ Lubczy
prawobrzeżny

8

Niechobrzka

od 0+000 do
1+258

Odcinkowa regulacja potoku
i odkrzaczanie brzegów

9

Potok Mogielnicki

0+708

Przebudowa przepustu

160 000,00

10

Potok Mogielnicki

Budowa wału (bulwaru)

670 000,00

Mur ochronny MR2

220 000,00

Mur ochronny MR1

430 000,00

1+180 do
1+270
1+500 do
1+610
0+000 do
1+640

160 000,00
3 050 000,00

50 000,00

11

Potok Mogielnicki

12

Potok Mogielnicki

13

Potok Mogielnicki

14

Rów Lutoryski

0+418

785.1

Przepust udrożnienie

15

Rów Lutoryski

0+932

790.1

Przebudowa przepustu

90 000,00

16

Rów Lutoryski

1+309

792.1

Przebudowa przepustu

90 000,00

17

Rów Lutoryski

1+846

795.1

Przebudowa przepustu

90 000,00

18

Rów Lutoryski

1+910

795.5

Przebudowa przepustu

90 000,00

19

Rów Lutoryski

795.8

Rów Lutoryski

Przebudowa przepustu
Odcinkowa regulacja rowu
i odkrzaczanie brzegów

90 000,00

20

1+965
0+000 do
2+290

21

Potok Nosówka

1+090

951.1

22

Potok Nosówka

1+050 do
1+140

Dokumentacja
techniczna
Opracowanie
programu
24
Funkcjonalno
użytkowego
Opracowanie
25
studium
wykonalności
RAZEM
Łacznie z podatkiem VAT
23

Regulacja potoku i odkrzaczanie
brzegów

60 000,00
5 000,00

60 000,00

Dodatkowy kanał szerokości 2 m

150 000,00

Budowa wału (bulwaru) w rejonie
obiektu Nr 951.1

260 000,00
650 000,00

29 900,00

12 000,00
7 166 900,00
8 743 618,00
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1379
ZARZĄDZENIE Nr 134/2011
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniające zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie składu komisji
lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej w 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu zakładów
opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane na zlecenie przewodniczących
komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychologiczne
i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Na podstawie art. 26 ust.2 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 241, poz. 2416, późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 5, § 6
i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich
orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby
wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej
(Dz.
U.
Nr
202,
poz.1556)
i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania
dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących
w skład komisji lekarskich oraz pracowników
średniego personelu medycznego wyznaczonych do
powiatowych
komisji
lekarskich
orzekających
o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób
stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.
U. Nr 202, poz.1557), w związku z art. 49 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn.
zm.) zarządza się, co następuje:

zlecenie
przewodniczących
komisji
lekarskich
specjalistyczne badania lekarskie oraz badania
psychologiczne
i
obserwacje
szpitalne
osób
stawiających
się
do
kwalifikacji
wojskowej,
w załączniku Nr 2
„Skład powiatowych komisji lekarskich”:
1. w ust. 11 „Powiatowa Komisja Lekarska
w Mielcu” w pkt 6 po lit. c dodaję się lit d
w brzmieniu:
6) Zastępczo pełniący funkcję członków:
d) lek.
internista

med.

Wiesława

Szypuła

Krupa

-

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podpisania.

§ 1. W zarządzeniu Nr 47/2011 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie
składu komisji lekarskich powołanych do realizacji
zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej w 2011 r. na terenie województwa
podkarpackiego oraz wykazu zakładów opieki
zdrowotnej, w których będą przeprowadzane na
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