
 

 

UCHWAŁA Nr XXV/188/08 

RADY GMINY TARNOWIEC 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d", lit. „i", pkt. 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 

2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; z późn. 

zm.) Rada Gminy Tarnowiec uchwala co następuje. 

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2009 rok w wysokości 21 206 404,44 zł zgodnie z załącznikiem 

Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 

 

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie 

ustawami w wysokości 2 728 407,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok w wysokości 21 325 361,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwały, w tym: 

 

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie 

ustawami w wysokości 2 728 407,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 118 956,56 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 568 460,56 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 

1 449 504,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

 

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł.  

 

2. Tworzy się rezerwę celową na: 

 

a) podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli w kwocie 543 205,00 zł. 

 

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5 000,00 zł. 

 

§ 3. W wykazie stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały określa się limity wydatków na wieloletni 

program inwestycyjny. 

 

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Określa się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pn. „Rozwój infrastruktury w 

Gminie” w kwocie 521 798,00 zł na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi 

Tarnowiec. 

 

§ 6. Ustala się wydatki na projekt realizowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Rozwój 

infrastruktury w Gminie” – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Tarnowiec” w 

kwocie 521 798,00 zł finansowane z: 

 

- Funduszu Spójności - 437 640,00 zł, 

 

- budżetu gminy - 84 158,00 zł. 

 

§ 7. Określa się wydatki w formie dotacji celowej związane z realizacją zadania wspólnego, w drodze 

porozumienia pomiędzy Gminą Tarnowiec a Gminą Jedlicze w kwocie 32 000,00 zł polegającego na budowie mostu 

na rzece Jasiołce w Jedliczu. 

 

§ 8. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla: 

 

1) Gminy Miejskiej Jasło w kwocie 10 560,00 zł na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy 

Tarnowiec w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło, 



 

2) Powiatu Jasielskiego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych. 

 

§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82 

000,00 zł. i wydatki na zadania wynikające z: 

 

1) gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 71 000,00 zł, 

 

2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 11 000,00 zł. 

 

§ 10. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Tarnowcu w wysokości 124 

550,00 zł. 

 

§ 11. Ustala się dotację celową z budżetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy przez inne podmioty w 

wysokości 195 000,00 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze dla osób, które ze 

względu na wiek, chorobę wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 

 

§ 12. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w 

Tarnowcu w wysokości 159 000,00 zł z tytułu dopłaty do kosztów dostarczanej wody. 

 

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 14. Określa się dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka na prowadzenie 

wychowania przedszkolnego w formie Punktu Przedszkolnego w Brzezówce w wysokości 57 671,00 zł. 

 

§ 15. Ustala się dotację celową dla podmiotów nie będących jednostkami sektora finansów publicznych i 

niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 

69 380,00 zł zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

§ 16. Ustala się roczne limity dla: 

 

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości 800 000,00 zł, 

 

2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 

118 956,56 zł, 

 

3) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 449 504,00 zł. 

 

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:  

 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do 

maksymalnej kwoty 800 000,00 zł. 

 

2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 

 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków niż bank wykonujący bankową 

obsługę Gminy. 

 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec. 

 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Rady Gminy 

 

Tadeusz Śmietana 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXV/188/08 

Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Dochody budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok 
 

Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo  

a) dochody bieżące 

- wpływy z czynszu za obwody łowieckie 

 

1 200,00 

1 200,00 

1 200,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa  

a) dochody bieżące 

- opłaty za wieczyste użytkowanie  

- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych  

- wpływy z najmu lokali 

- odsetki 

b) dochody majątkowe 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  

 

457 239,00 

65 751,00 

5 883,00 

11 300,00 

48 168,00 

400,00 

391 488,00 

391 488,00 

750 Administracja publiczna  

a) dochody bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

 

84 179,00 

84 179,00 

 

84 179,00 

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

sądownictwa  

a) dochody bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

 

 

1 498,00 

1 498,00 

 

1 498,00 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

a) dochody bieżące 

- wpływy z karty podatkowej  

- podatek od nieruchomości  

- podatek rolny  

- podatek leśny  

- podatek od środków transportowych  

- podatek od spadków i darowizn  

- podatek od czynności cywilnoprawnych  

- odsetki 

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 

- opłata skarbowa  

- opłata eksploatacyjna 

- opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  

- podatek dochodowy od osób fizycznych  

- podatek dochodowy od osób prawnych 

 

 

4 624 299,00 

4 624 299,00 

2 700,00 

971 715,00 

652 650,00 

26 465,00 

58 000,00 

8 000,00 

62 500,00 

5 700,00 

6 200,00 

18 000,00 

20 000,00 

6 200,00 

82 000,00 

2 564 169,00 

140 000,00 

758 Różne rozliczenia  

a) dochody bieżące 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 

- część oświatowa subwencji ogólnej 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 

- wpływy z tytułu zwrotu środków za media w lokalach komunalnych 

 

10 413 252,00 

10 413 252,00 

3 991 410,00 

6 396 842,00 

20 000,00 

5 000,00 

801 Oświata i wychowanie  

a) dochody bieżące  

168 707,44 

137 500,00 



wpływy za korzystanie z przedszkola 

dotacja rozwojowa  

 

137 500,00 

31 207,44 

852 Pomoc społeczna  

a) dochody bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

  z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

  zadań bieżących  

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 

- z Funduszu alimentacyjnego 

 

3 156 030,00 

3 156 030,00 

 

2 642 730,00 

 

469 700,00 

37 600,00 

6 000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

a) dochody majątkowe 

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z budżetu 

  Unii Europejskiej 

2 300 000,00 

2 300 000,00 

 

2 300 000,00 

Ogółem dochody 21 206 404,44 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXV/188/08 

Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Wydatki budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok 
 

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w zł 

010  Rolnictwo i łowiectwo 20 560,00 

 01030 Izby rolnicze  

a) wydatki bieżące, w tym:  

- dotacje 

13 060,00 

13 060,00 

13 060,00 

 01095 Pozostała działalność  

a) wydatki bieżące 

7 500,00 

7 500,00 

600  Transport i łączność 1 032 047,00 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 

a) wydatki majątkowe; w tym dotacje 

300 000,00 

300 000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne  

a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia 

b) wydatki majątkowe, w tym: 

- dotacje 

232 047,00 

135 047,00 

1 000,00 

97 000,00 

32 000,00 

 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

a) wydatki bieżące 

b) wydatki majątkowe 

500 000,00 

380 000,00 

120 000,00 

700  Gospodarka mieszkaniowa 514 800,00 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

a) wydatki bieżące, w tym : 

- wynagrodzenia 

b) wydatki majątkowe 

514 800,00 

86 800,00 

10 000,00 

428 000,00 

710  Działalność usługowa 180 600,00 

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  

a) wydatki bieżące 

100 000,00 

100 000,00 

 71035 Cmentarze  

a) wydatki bieżące 

b) wydatki majątkowe 

80 600,00 

55 600,00 

25 000,00 

750  Administracja publiczna 2 453 666,00 



 75011 Urzędy wojewódzkie  

a) wydatki bieżące, w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

142 926,00 

142 926,00 

128 370,00 

 75022 Rady gmin  

a) wydatki bieżące 

100 000,00 

100 000,00 

 75023 Urzędy gmin  

a) wydatki bieżące, w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

b) wydatki majątkowe 

2 081 440,00 

2 061 440,00 

1 580 260,00 

20 000,00 

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

a) wydatki bieżące 

7 200,00 

7 200,00 

 75095 Pozostała działalność  

a) wydatki bieżące 

122 100,00 

122 100,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

 

1 498,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa  

a) wydatki bieżące; 

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

 

1 498,00 

1 498,00 

1 498,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 211 535,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  

a) wydatki bieżące, w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

b) wydatki majątkowe 

201 535,00 

186 535,00 

25 235,00 

15 000,00 

 75414  Obrona cywilna  

a) wydatki bieżące 

3 500,00 

3 500,00 

 75421 Zarządzanie kryzysowe 

a) wydatki bieżące 

1 500,00 

1 500,00 

 75478  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

a) wydatki bieżące 

5 000,00 

5 000,00 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem  39 000,00 

 75647  Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych  

a) wydatki bieżące 

39 000,00 

39 000,00 

757   Obsługa długu publicznego 400 000,00 

 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.  

a) wydatki bieżące, w tym:  

- obsługa długu 

400 000,00 

400 000,00 

400 000,00 

758  Różne rozliczenia 598 205,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe  

a) wydatki bieżące, w tym:  

- rezerwa celowa  

- rezerwa ogólna  

598 205,00 

598 205,00 

548 205,00 

50 000,00 

801   Oświata i wychowanie 9 565 652,00 

 80101  Szkoły podstawowe  

a) wydatki bieżące, w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

5 817 047,00 

5 817 047,00 

4 165 929,00 

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

a) wydatki bieżące; w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

414 791,00 

414 791,00 

362 791,00 

 80104  Przedszkola 

a) wydatki bieżące, w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

- dotacje 

b) wydatki majątkowe 

1 405 927,00 

655 927,00 

412 091,00 

68 231,00 

750 000,00 



 80110  Gimnazja  

a) wydatki bieżące, w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1 691 555,00 

1 691 555,00 

1 434 457,00 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół  

a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

149 090,00 

149 090,00 

48 920,00 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  

a) wydatki bieżące 

44 542,00 

44 542,00 

 80195 Pozostała działalność 

a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

42 700,00 

42 700,00 

31 500,00 

851   Ochrona zdrowia 82 000,00 

 85153 Zwalczanie narkomanii 

a) wydatki bieżące 

11 000,00 

11 000,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

a) wydatki bieżące, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

71 000,00 

71 000,00 

44 445,00 

852   Pomoc społeczna 3 966 640,00 

 85202 Domy pomocy społecznej 

a) wydatki bieżące 

106 000,00 

 85212 

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

a) wydatki bieżące w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

 

2 572 400,00 

2 572 400,00 

112 256,00 

 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 

a) wydatki bieżące  

 

 

 

10 430,00 

10 430,00 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

a) wydatki bieżące 

 

373 900,00 

373 900,00 

 85215  Dodatki mieszkaniowe  

a) wydatki bieżące 

15 000,00 

15 000,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej  

a) wydatki bieżące w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

396 910,00 

396 910,00 

354 149,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

a) wydatki bieżące, w tym 

- dotacje 

195 000,00 

195 000,00 

195 000,00 

 85295  Pozostała działalność  

a) wydatki bieżące 

297 000,00 

297 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 329 418,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

a) wydatki bieżące 

b) wydatki majątkowe 

806 798,00 

60 000,00 

746 798,00 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

a) wydatki bieżące 

1 500,00 

1 500,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  

a) wydatki bieżące  

b) wydatki majątkowe 

345 000,00 

180 000,00 

165 000,00 

 90017  Zakłady gospodarki komunalnej 

a) wydatki bieżące, w tym 

- dotacje 

159 000,00 

159 000,00 

159 000,00 

 90095  Pozostała działalność  

a) wydatki bieżące 

17 120,00 

17 120,00 



921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 860 360,00 

 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury  

a) wydatki bieżące, w tym 

- wynagrodzenia  

26 500,00 

26 500,00 

3 500,00 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  

a) wydatki bieżące, w tym 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

b) wydatki majątkowe 

709 310,00 

214 310,00 

5 600,00 

495 000,00 

 92116  Biblioteki  

a) wydatki bieżące w tym:  

- dotacje  

124 550,00 

124 550,00 

124 550,00 

926   Kultura fizyczna i sport 69 380,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  

a) wydatki bieżące, tym: 

- dotacje  

69 380,00 

69 380,00 

69 380,00 

Ogółem wydatki  21 325 361,00 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXV/188/08 

Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 

Gminie oraz wydatki na realizację tych zadań 
 

DOCHODY 

Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 

750 Administracja publiczna  

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych 

  z zakresu spraw obywatelskich 

84 179,00 

 

84 179,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa  

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

  administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 

 

1 498,00 

 

1 498,00 

852 Pomoc społeczna  

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

  administracji rządowej tj. na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, 

  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

  społecznego 

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

  administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  

  za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 

  świadczenia rodzinne 

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

  administracji rządowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki 

  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

2 642 730,00 

 

 

 

2 572 400,00 

 

 

 

10 430,00 

 

 

59 900,00 

RAZEM  2 728 407,00 

 

 

WYDATKI 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 

750  Administracja publiczna 84 179,00 

 75011 Urzędy wojewódzkie 84 179,00 



a) wydatki bieżące w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

84 179,00 

84 179,00 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 498,00 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa 

a) wydatki bieżące w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1 498,00 

 

1 498,00 

1 498,00 

852  Pomoc społeczna 2 642 730,00 

 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

a) wydatki bieżące, w tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

 

2 572 400,00 

2 572 400,00 

112 256,00 

 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 

a) wydatki bieżące 

 

 

 

10 430,00 

10 430,00 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

a) wydatki bieżące 

 

59 900,00 

59 900,00 

RAZEM  2 728 407,00 

 

 

 

Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XXV/188/08 

Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Przychody oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów 
 

PRZYCHODY 
§ Wyszczególnienie Kwota w zł 

952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1 568 460,56 

Razem 1 568 460,56 

 

 

ROZCHODY 
§ Wyszczególnienie Kwota w zł 

992 Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych 1 449 504,00 

 

 

 

Załącznik Nr 5 

do uchwały Nr XXV/188/08 

Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego 
 

1. Nazwa programu: 

„Rozwój infrastruktury w Gminie". 

2. Cel programu: 

a) poprawa warunków ekologicznych, socjalno-bytowych mieszkańców. 

3. Jednostka organizacyjna realizująca program – Urząd Gminy Tarnowiec. 

4. Okres realizacji programu – 2003 r. - 2009 r. 

5. Łączne nakłady finansowe – 12 541 090,00 zł. 



6. Wysokość  wydatków w roku budżetowym: 

a)  rok 2009 - 521 798,00 zł. 

w tym: 

a) budowa oczyszczalni ścieków w m. Tarnowiec ; 

-  łączne nakłady finansowe - 4 524 352,00 zł. 

-  okres realizacji - 2008 r.  

-  wysokość wydatków w  latach: 

-  2009 rok - 0,00 zł. 

b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnowiec 

-  łączne nakłady finansowe - 7 793 150,00 zł. 

-  okres realizacji - 2005 - 2009 r. 

- wysokość wydatków w latach: 

-  2009 rok - 521 798,00 zł. 

 

 

 

Załącznik Nr 6 

do uchwały Nr XXV/188/08 

Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (w zł) 
 

Stan funduszu obrotowego 

na początek roku 

Przychody Wydatki Stan funduszu obrotowego 

 na koniec roku 

90 500,00 6 000,00 95 000,00 1 500,00 

 

 

 

Załącznik Nr 7 

do uchwały Nr XXV/188/08 

Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Przychody i wydatki zakładu budżetowego pn. 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu 
 

Stan funduszu 

obrotowego na dzień 

1.01.2009 r. 

Przychody W tym: 

- dotacja 

Wydatki Stan funduszu 

obrotowego na dzień 

31.12.2009 r. 

51 087,15 2 075 117,00 przedmiotowa 

- 159 000,00 

2 075 117,00 51 087,15 

 

 

 

 

 

 

 


