
 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/231/08 

RADY GMINY WIĄZOWNICA 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie budżetu Gminy Wiązownica na rok 2009 
 

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

roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 11, 

art. 165, art. 165 a, art. 166, art. 173 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) Rada Gminy Wiązownica uchwala 

co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 33.712.802,22 zł, w tym: 

 

a) dochody bieżące - 25.861.000,00 zł, 

 

b) dochody majątkowe - 7.851.802,22 zł. 

 

Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 37.884.802,22 zł; 

 

a) wydatki bieżące - 22.552.401,33 zł, 

 

b) wydatki majątkowe - 15.332.400,89 zł. 

 

Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

3. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

gminie ustawami w wysokości 4.661.383 zł i wydatki w wysokości 4.661.383 zł. 

 

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały. 

 

4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 4.172.000 zł. 

 

5. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą przychody z planowanych do zaciągnięcia na rynku 

krajowym pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 4.172.000 zł. 

 

6. Określa się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości  728.000 zł. 

 

7. Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek będą przychody pochodzące z 

długoterminowych kredytów bankowych w kwocie 728.000 zł. 

 

8. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4.900.000 zł, w tym: 

 

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 

wysokości 4.172.000 zł, 

 

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i 

pożyczek w wysokości 728.000 zł. 

 

9. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 728.000 zł. 

 

10. Przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 4. 

 

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  50.000 zł. 

 

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 305.000 zł 

 

w tym na: 

 



- inwestycje (za wyjątkiem zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wieloletnich programów 

inwestycyjnych) oraz na zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Gminy w kwocie 100.000 zł,  

 

- remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 50.000 zł, 

 

- odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla 

nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w 

kwocie 155.000 zł. 

 

§ 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w łącznej kwocie 54.260 zł. 

 

§ 4. Określa się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 1.533.716 zł i wydatków w 

wysokości 1.503.716 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Określa się plan dochodów rachunku dochodów własnych w wysokości 105.000 zł i wydatków rachunku 

dochodów własnych w wysokości 105.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. Określa się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 9.500 zł i wydatków w wysokości 9.500 

zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 

120.000 zł. 

 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 2009 rok w kwocie 110.000 zł. 

 

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 

2009 rok w kwocie 10.000 zł. 

 

§ 8. Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy w kwocie 358.406 

zł na pokrycie różnicy cen: 

 

- wody (303.537 m3 x 0,15 zł) 45.531 zł, 

 

- ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych (110.835 m3 x 2,81) 311.446 zł, 

 

- ścieków dowożonych (1.051 m³ x 1,36 zł) 1.429 zł. 

 

§ 9. 1. Określa się dotacje podmiotowe z budżetu gminy przekazywane na podstawie odrębnych przepisów 

związane z realizacją zadań własnych przez inne podmioty w wysokości 607.472 zł 

 

w tym: 

 

1) w trybie ustawy o systemie oświaty w wysokości 231.472 zł, 

 

 dla Przedszkola pod wezwaniem Św. Józefa w Szówsku - zgodnie ze złożonym wnioskiem planowane 46 

dzieci, roczna dotacja na dziecko w wysokości 5.032 zł, łączna planowana kwota dotacji w wysokości 

231.472 zł, 

 

2) dla instytucji kultury 376.000 zł, 

 

z czego dla: 

 

 Gminnego Centrum Kultury 326.000 zł, 

 

 Bibliotek 50.000 zł. 

 

2. Określa się dotacje celowe dla podmiotów, które zostaną wybrane w trybie ustawy o pożytku publicznym i 

o wolontariacie w wysokości 312.000 zł na następujące zadania własne gminy: 

 

1) dowóz uczniów niepełnosprawnych 41.000 zł, 

 

2) rozwój kultury fizycznej i sportu 271.000 zł. 

 

§ 10. Ustala się dotacje celowe: 

 



a) dla Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 15.000 zł, z czego: 

 

 na zakup paliwa do komisariatu Policji w Wiązownicy w kwocie 5.000 zł, 

 

 na zakup wyposażenia nowowybudowanego obiektu Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu w kwocie 

10.000 zł, 

 

b) dla samorządu województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej (pomoc finansowa) w 

wysokości 100.000 zł, 

 

c) dla Gminy Miejskiej w Jarosławiu z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Jarosławia zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 

3.000 zł. 

 

§ 11 Ustala się wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości 15.332.400,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

8. 

 

§ 12. 1. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 

10.225.400,89 zł, w tym na realizację programu pod nazwą „Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej 

na terenie gminy Wiązownica” w wysokości 10.225.400,89 zł, z tego na zadania: 

 

1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Zapałów, Piwoda, Wiązownica w 

kwocie 7.090.802,65 zł, 

 

2) rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Wiązownicy w kwocie 3.134.598,24 zł. 

 

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5.400.000 zł. 

 

w tym na: 

 

1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.172.000 zł, 

 

2) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 728.000 zł, 

 

3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł. 

 

§ 14. Wyodrębnia się wydatki na realizację projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w 

kwocie 12.675.400,89 zł, w tym na zadania: 

 

1. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej - centrum wsi Szówsko w kwocie 1.200.000 zł. 

 

2. Modernizacja szkoły podstawowej w Wiązownicy w kwocie 1.250.000 zł. 

 

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Zapałów, Piwoda, Wiązownica w 

kwocie 7.090.802,65 zł. 

 

4. Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Wiązownicy w kwocie 3.134.598,24 zł. 

 

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

 

1. Dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej. 

 

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 

 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 

budżetu Gminy. 

 

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 500.000 zł. 

 

§ 16. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania innych niż określone w art. 24 ust. 10 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zmian w planie finansowym w ciągu roku, pod 

warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu. 

 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 



§ 18. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo - Gospodarczej. 

 

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

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Jan Żołyniak 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXI/231/08 

Rady Gminy Wiązownica 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY WIĄZOWNICA NA ROK 2009 

według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł 
 

Dział Treść 
Plan na 2009 

w złotych 

020 LEŚNICTWO 200.000 

 
Dochody bieżące: 

- wpływy ze sprzedaży drewna  

200.000 

200.000 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.792.000 

 

Dochody bieżące: 92.000 

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 12.000 

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 80.000 

Dochody majątkowe: 

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy (gruntów i budynków) 

1.700.000 

1.000.000  

 
- dofinansowanie z funduszy strukturalnych (EFRR) zadania inwestycyjnego 

  pn. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej - centrum wsi Szówsko" 

 

700.000 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 109.208 

 

Dochody bieżące: 109.208 

- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych 

  ustawami z zakresu administracji rządowej  

 

105.208 

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

  rządowej ( za dowody osobiste) 

 

1.000 

- wpływy z tytułu czynności płatnika 3.000 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

 

1.575 

 

Dochody bieżące: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych 

  ustawami z zakresu administracji rządowej ( aktualizacja rejestru wyborców) 

1.575 

 

1.575 

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

 

 

4.944.900 

 

Dochody bieżące: 4.944.900 

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek 

  organizacyjnych 

 

1.621.000 

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 390.000 

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13.000 

- podatek rolny od osób fizycznych 360.000 

- wpływy z karty podatkowej 10.000 

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 220.000 

- podatek leśny od osób fizycznych 10.000 

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

 

90.000 

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 100.000 

- podatek od spadków i darowizn  15.000 

- wpływy z opłaty targowej  400 

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych 

  jednostek organizacyjnych 

 

500 



- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 80.000 

- wpływy z różnych opłat ( za czynności egzekucyjne, koszty upomnień) 5.000 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób 

  prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

 

4.000 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób 

  fizycznych 

 

4.000 

- wpływy z opłaty skarbowej 25.000 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  120.000 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

  terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( wpis do ewidencji 

  działalności gospodarczej) 

 

 

5.000 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.837.000 

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 25.000 

 RÓŻNE ROZLICZENIA 15.424.817 

 

Dochody bieżące: 15.424.817 

- cześć oświatowa subwencji ogólnej 8.842.349 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.044.451 

- część równoważąca subwencji 534.877 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.140 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800.000 

 Dochody majątkowe: 

- dofinansowanie z funduszy strukturalnych (EFRR) zadania inwestycyjnego 

  pn. "Modernizacja szkoły podstawowej w Wiązownicy" 

800.000 

 

800.000 

852 POMOC SPOŁECZNA 5.087.500 

Dochody bieżące: 5.087.500 

- dotacja celowa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczkę 

  alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

  z ubezpieczenia społecznego) 

 

 

4.469.400 

- dotacja celowa na zadania zlecone (ubezpieczenia zdrowotne opłacane 

  za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

  świadczenia rodzinne) 

 

 

9.100 

- dotacja celowa na zadania zlecone ( zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) 

 

76.100 

 

- dotacja celowa na zadania własne ( zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) 

 

142.600 

- dotacja celowa na zadania własne ( ośrodki pomocy społecznej) 150.300 

- dotacja celowa na zadania własne ( dożywianie) 239.000 

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

  rządowej ( zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 

 

1.000 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.352.802,22 

 

Dochody bieżące: 

Wpływy z opłaty produktowej 

1.000 

1.000 

Dochody majątkowe: 5.351.802,22 

- dofinansowanie z funduszy strukturalnych (EFRR) zadania inwestycyjnego 

  pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: 

  Zapałów, Piwoda, Wiązownica” 

 

 

3.784.503,10 

- dofinansowanie z funduszy strukturalnych (EFRROW) zadania 

  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni 

  ścieków w Wiązownicy" 

 

 

1.567.299,12 

OGÓŁEM DOCHODY 33.712.802,22 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXI/231/08 

Rady Gminy Wiązownica 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIĄZOWNICA NA ROK 2009 

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 
 

Dz. 

 

Rozdział TREŚĆ 

 

Plan na 2009 r. 

w złotych 



010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 28.000 

 01008 Meliorację wodne 20.540 

 Wydatki bieżące: 20.540 

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000 

01030 Izby rolnicze: 7.460 

 Wydatki bieżące 7.460 

020  LEŚNICTWO 300.000 

 02001 Gospodarka leśna 300.000 

 Wydatki bieżące: 300.000 

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.000 

400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 

GAZ I WODĘ 

 

145.531 

 40002 Dostarczanie wody 145.531 

 Wydatki bieżące, w tym: 45.531 

- dotacja przedmiotowa dla zakładu gospodarki komunalnej na 

  pokrycie różnicy cen wody  

 

45.531 

Wydatki majątkowe: 100.000 

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.266.999,82 

 60004 Lokalny transport zbiorowy 140.000 

 Wydatki bieżące: 140.000 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 101.000 

 Wydatki bieżące: 1.000 

Wydatki majątkowe: 100.000 

60016 Drogi publiczne gminne 1.875.999,82 

 Wydatki bieżące: 1.175.999,82 

z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.000 

Wydatki majątkowe 700.000 

60017 Drogi wewnętrzne 100.000 

 Wydatki bieżące: 100.000 

z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000 

60095 Pozostała działalność 50.000 

 Wydatki bieżące: 50.000 

z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.000 

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.705.215,51 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.705.215,51 

 Wydatki bieżące: 368.215,51 

  z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  35.000 

Wydatki majątkowe: 1.337.000 

710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 330.000 

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50.000 

  Wydatki bieżące: 50.000 

 z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.000 

 71035 Cmentarze 280.000 

  Wydatki majątkowe: 280.000 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.480.693 

 75011 Urzędy wojewódzkie 122.000 

 Wydatki bieżące 122.000 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 113.000 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120.000 

 Wydatki bieżące 120.000 

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.175.000 

 Wydatki bieżące 2.055.000 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.620.000 

 Wydatki majątkowe: 120.000 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 59.000 

 Wydatki bieżące: 59.000 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.000 

75095 Pozostała działalność 4.693 

 Wydatki bieżące 4.693 

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

 

1.575 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

 

1.575 



 Wydatki bieżące 1.575 

  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.575 

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 150.000 

 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15.000 

 Wydatki bieżące 15.000 

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: 

- zakup paliwa do komisariatu w Wiązownicy – 5.000 

- zakup wyposażenia nowowybudowanego obiektu Komendy 

  Powiatowej Policji w Jarosławiu - 10.000 

(dotacja na podstawie art. 13 ustawy o Policji) 

 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 132.000 

 Wydatki bieżące: 132.000 

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.000 

75421 Zarządzanie kryzysowe 3.000 

 Wydatki bieżące: 3.000 

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.000 

756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

 

 

50.000 

 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 50.000 

 Wydatki bieżące: 50.000 

w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i bezosobowe 30.000 

757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 264.000 

 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

264.000 

  Wydatki bieżące 264.000 

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 264.000 

758  RÓŻNE ROZLICZENIA 355.000 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 355.000 

  Wydatki bieżące: 255.000 

w tym: 

- rezerwa ogólna 

50.000 

- rezerwa celowa na: 205.000 

remonty w jednostkach oświatowych 50.000 

odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników 

obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu 

uzyskania stopnia awansu zawodowego, zasiłki na 

zagospodarowanie dla nauczycieli 

 

 

 

155.000 

Wydatki majątkowe: 100.000 

w tym: 

- rezerwa celowa na inwestycje (za wyjątkiem zadań 

  inwestycyjnych realizowanych w ramach wieloletnich programów 

  inwestycyjnych) oraz na zakupy inwestycyjne w jednostkach 

  organizacyjnych Gminy 

 

 

 

 

100.000 

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.538.312 

 80101 Szkoły podstawowe 7.702.540 

Wydatki bieżące, w tym: 6.297.540 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.019.340 

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 10.300 

 

Wydatki majątkowe: 1.405.000 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 563.200 

 Wydatki bieżące, w tym: 563.200 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 490.800 

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.130 

 

80104 Przedszkola 234.472 

 Wydatki bieżące, w tym: 234.472 

- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Szówsku 231.472 zł 

  tj. 46 dzieci po 5.032  =  231.472 

 

231.472 

- dotacja (zwrot) dla Gminy Miejskiej w Jarosławiu tytułu 

  uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do 

  niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie 

  Miasta Jarosławia 

 

 

 

3.000 

80110 Gimnazja 2.560.440 

 Wydatki bieżące, w tym: 2.560.440 



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.092.140 

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4.680 

 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 227.900 

 Wydatki bieżące 227.900 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.400 

w tym - dotacja na dowóz uczniów niepełnosprawnych dla 

podmiotu wybranego w trybie ustawy o pożytku publicznym 

i o wolontariacie 

 

 

41.000 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54.260 

 Wydatki bieżące 54.260 

80148 Stołówki szkolne 146.700 

 Wydatki bieżące 146.700 

 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 141.400 

80195 Pozostała działalność 48.800 

 Wydatki bieżące 48.800 

851  OCHRONA ZDROWIA 120.000 

 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000 

  Wydatki bieżące 10.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 110.000 

 Wydatki bieżące 110.000 

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.000 

852  POMOC SPOŁECZNA 5.409.200 

 85202 Domy pomocy społecznej 17.000 

 Wydatki bieżące 17.000 

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

4.469.400 

 Wydatki bieżące 4.469.400 

w tym:  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (z tego składki 

na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie 

pielęgnacyjne – 40.000 ) 

 

 

126.000 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

 

 

 

9.100 

 Wydatki bieżące 9.100 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

 

258.700 

 Wydatki bieżące: 258.700 

- środki gminy 40.000  

- środki z dotacji na zadania zlecone  76.100  

- środki z dotacji na zadania własne 142.600  

85215 Dodatki mieszkaniowe 50.000 

 Wydatki bieżące 50.000 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 290.000 

 Wydatki bieżące: 290.000 

- środki z dotacji na zadania własne 150.300  

- środki z gminy 139.700  

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 260.000 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.000 

 Wydatki bieżące 1.000 

85295 Pozostała działalność 314.000  

 Wydatki bieżące, w tym: 314.000  

realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” 

 

300.000 

- środki pochodzące z dotacji  239.000  

- środki własne gminy  61.000  

prace społecznie użyteczne 14.000 

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.000 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4.000 

 Wydatki bieżące: 

- pomoc materialna o charakterze socjalnym 

4.000 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11.409.275,89 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.668.275,89 

 Wydatki bieżące, w tym: 312.875 



 Dotacja przedmiotowa dla zakładu gospodarki komunalnej na 

pokrycie różnicy cen ścieków  

 

312.875 

Wydatki majątkowe: 10.355.400,89 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 70.000 

 Wydatki bieżące: 70.000 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 670.000 

 Wydatki bieżące 370.000 

 Wydatki majątkowe: 300.000 

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 

 

1.000 

Wydatki bieżące 1 000 

921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 381.000 

 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury 5.000 

 Wydatki bieżące 5.000 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 326.000 

 Wydatki bieżące: 326.000 

w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury  

 

326.000 

92116 Biblioteki 50.000 

 Wydatki bieżące: 50.000 

w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla biblioteki podległej 

samorządowej instytucji kultury 

 

50.000 

926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT 946.000 

 92601 Obiekty sportowe 645.000 

 Wydatki bieżące: 110.000 

Wydatki majątkowe: 535.000 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 301.000 

 Wydatki bieżące, w tym: 301.000 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.000 

- dotacje dla podmiotów wybranych w trybie ustawy o pożytku 

publicznym i o wolontariacie na: 

 

271.000 

organizację rozgrywek ligowych w piłce nożnej dla seniorów 

i młodzieży, z czego w miejscowościach: 

 

266.000 

Wiązownica 55.000 

Szówsko 50.000 

Zapałów 35.000 

Piwoda 35.000 

Ryszkowa Wola 35.000 

Mołodycz 20.000 

Cetula 18.000  

Manasterz 18.000  

organizację rozgrywek o Puchar Wójta w piłce nożnej 5.000 

RAZEM WYDATKI 37.884.802,22 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXI/231/08 

Rady Gminy Wiązownica 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU AMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE 
 

DOCHODY 
 

Dział Rozdział TREŚĆ Kwota 

w złotych 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 105.208 

75011 Urzędy wojewódzkie 105.208 

Dochody bieżące: 105.208 



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

 

 

105.208 

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

 

1.575 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

 

1.575 

Dochody bieżące: 1.575 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

 

 

1.575 

852  POMOC SPOŁECZNA 4.554.600 

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

4.469.400 

Dochody bieżące: 4.469.400 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

 

 

4.469.400 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

 

 

 

9.100 

Dochody bieżące: 9.100 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

 

 

9.100 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe  

 

76.100 

Dochody bieżące: 76.100 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

 

 

76.100 

RAZEM: 4.661.383 

 

 

WYDATKI 
 

Dział Rozdział TREŚĆ Kwota 

w złotych 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 105.208 

 75011 Urzędy wojewódzkie 105.208 

Wydatki bieżące: 105.208 

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100.000 

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

 

1.575 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

 

1.575 

Wydatki bieżące: 1.575 

  w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.575 

852  POMOC SPOŁECZNA 4.554.600 

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

4.469.400 

Wydatki bieżące: 4.469.400 

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 126.000 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

 

 

 

9.100 

Wydatki bieżące: 9.100 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe  

 

76.100 

Wydatki bieżące: 76.100 

RAZEM: 4.661.383 

 

 

 



Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XXXI/231/08 

Rady Gminy Wiązownica 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
 

PRZYCHODY 

 

Paragraf Treść Kwota 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.900.000 

RAZEM 4.900.000 

 

 

ROZCHODY 

 

Paragraf Treść Kwota 

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 728.000 

RAZEM 728.000 

 

 

 

Załącznik Nr 5 

do uchwały Nr XXXI/231/08 

Rady Gminy Wiązownica 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2009 R. 
 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY WIĄZOWNICA 

 

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ KWOTA 

w złotych 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.603.716 

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1.603.716 

 z czego:  

Stan funduszu obrotowego na początku roku 70.000 

Przychody: 1.533.716 

w tym:  

Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na wydatki bieżące 358.406 

z czego: 

- do 1 m3 wody po 0,15 zł = 45.531 zł. 

- do 1 m3 ścieków po 2,81 zł = 311.446 zł. 

- do 1 m3 ścieków dowożonych po 1,36 zł = 1.429 zł. 

 

Wydatki 1.503.716 

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 100.000 

 

 

 

Załącznik Nr 6 

do uchwały Nr XXXI/231/08 

Rady Gminy Wiązownica 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH 
 

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ KWOTA 

801  Oświata i wychowanie 111.000 

80148 Stołówki szkolne 111.000 

 Stan funduszu obrotowego na początku roku 6.000 

Przychody   105.000 



Wpłaty korzystających z wyżywienia w stołówkach 63.000 

Wpływy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie 

uczniów  

 

41.900 

Odsetki bankowe 100 

Wydatki 105.000 

Zakup żywności do stołówek  105.000 

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 6.000 

 

 

 

Załącznik Nr 7 

do uchwały Nr XXXI/231/08 

Rady Gminy Wiązownica 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009 
 

Przychody 
 

Lp. Treść Kwota 

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.   500 

2. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  9.500 

RAZEM 10.000 

 

 

Wydatki 
 

Lp. Treść Kwota 

1. Badanie czystości wody w zalewie 3.500 

2. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień 2.500 

3. Szkolenia z zakresu ochrony środowiska 1.000 

4. Atestacja opryskiwaczy 2.000 

5. Likwidacja „dzikich składowisk śmieci”   500 

 Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.   500 

RAZEM 10.000 

 

 

 

Załącznik Nr 8 

do uchwały Nr XXXI/231/08 

Rady Gminy Wiązownica 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 
 

Lp. Dział 

Rozdział 

Nazwa zadania Kwota w zł 

1. 400 

40002 

Rozbudowa sieci wodociągowych 100.000,00 

2. 600 

60013 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Wiązownicy (pomoc 

finansowa dla samorządu województwa) 

 

100.000,00 

3. 600 

60016 

Budowa drogi gminnej Radawa – Cetula 700.000,00 

4. 700 

70005 

Budowa grzybka w Piwodzie 30.000,00 

5. 700 

70005 

Budowa grzybka w Manasterzu 30.000,00 

6. 700 

70005 

Budowa sceny w Radawie 30.000,00 

7. 700 

70005 

Rozbudowa świetlicy w Cetuli 47.000,00 



8. 700 

70005 

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej - centrum wsi Szówsko 1.200.000,00 

9. 710 

71035 

Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Wiązownicy 250.000,00 

10. 710 

71035 

Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Piwodzie 30.000,00 

11. 750 

75023 

Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku Urzędu Gminy 120.000,00 

12. 758 

75818 

Rezerwa celowa na inwestycje(za wyjątkiem zadań inwestycyjnych 

realizowanych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych) oraz 

zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Gminy 

 

 

100.000,00 

13. 801 

80101 

Modernizacja szkoły podstawowej w Wiązownicy 1.250.000,00 

14. 801 

80101 

Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Szówsku 150.000,00 

15. 801 

80101 

Wykonanie ogrodzenia szkoły podstawowej w Manasterzu 5.000,00 

16. 900 

90001 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: 

Zapałów, Piwoda, Wiązownica 

 

7.090.802,65 

17. 900 

90001 

Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków 

w Wiązownicy 

 

3 134 598,24 

18. 900 

90001 

Budowa kanalizacji sanitarnej (projekty w m. Manasterz, Nielepkowice, 

Radawa cd.) 

 

80.000,00 

19. 900 

90001 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych 50.000,00 

20. 900 

90015 

Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego 300.000,00 

21. 926 

92601 

Budowa budynku zaplecza sportowego w Piwodzie 20.000,00 

22. 926 

92601 

Budowa budynku zaplecza sportowego w Zapałowie 15.000,00 

23. 926 

92601 

Rozbudowa stadionu w Wiązownicy 500.000,00 

OGÓŁEM 15.332.400,89 

 

 

 

 

 

 


