
 

 

UCHWAŁA Nr XXIII/143/08 

RADY GMINY W RAKSZAWIE 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 
 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz 

art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Rakszawie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w 

wysokości: 16.585.000,00 zł; 

 

w tym: 

 

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie zgodnie z załącznikiem 

Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 3.190.306,00 zł. 

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w 

wysokości: 15.655.000,00 zł, 

 

w tym: 

 

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie zgodnie z załącznikiem 

Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości: 3.190.306,00 zł. 

 

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w wysokości 

50.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie: 40.000,00 zł oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000,00 zł. 

 

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy na koniec 2009 roku ustala się w wysokości 930.000,00 zł i przeznacza się 

na finansowanie spłaty rat pożyczek. 

 

2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty pożyczek w wysokości 930.000,00 zł. 

 

§ 5. Rozchody budżetu gminy, o których mowa w § 4, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 60.000,00 zł i wydatków w wysokości 

99.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7. Ustala się plan przychodów rachunku dochodów własnych w wysokości 185.000,00 zł i wydatków w 

wysokości 185.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i 

Czytelnictwa w Rakszawie w wysokości  320.000,00 zł. 

 

§ 9. Ustala się dotację przedmiotową do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych w wysokości 

73.000,00 zł (100.000,00 m3 x 0,73 zł = 73.00,00 zł). 

 

§ 10. Ustala się dotację celową z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy, zleconych do wykonania 

podmiotom z poza sektora finansów publicznych, w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie w wysokości 85.000,00 zł, w tym na zadania z zakresu kultury fizycznej polegającej w szczególności 

na organizacji zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych 85.000,00 zł. 

 

§ 11. Ustala się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych w kwocie 750.000,00 zł dla powiatu łańcuckiego na modernizację drogi powiatowej Rakszawa 

- Wydrze-Brzóza Stadnicka - Rakszawa - Brzóza Stadnicka. 

 

§ 12. Prognoza kwoty długu Gminy Rakszawa na lata 2009 - 2013 stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej 

uchwały. 

 



§ 13. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 2.017.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 14. Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 15. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  35.343,00 zł. 

 

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 

5.000,00 zł. 

 

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

 

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami w ramach działów i 

paragrafów w ramach rozdziałów, 

 

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów, 

 

3) zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000,00 zł,- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty upływa w 2010 roku, 

 

4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn. „Rozbudowa 

infrastruktury społecznej’’ do wysokości: 2.000.000,00 zł w 2010 roku i 2.920.000,00 zł w 2011 roku. 

 

§ 17. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Rady Gminy w Rakszawie 

 

Jan Panek 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXIII/143/08 

Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 
 

Dział Wyszczególnienie Kwota 

700 Gospodarka mieszkaniowa 

w tym : 

a) dochody bieżące 

z tego : 

wpływy z najmu majątku gminy 

opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 

wpływy ze sprzedaży pary, energii elektrycznej, gazu 

b) dochody majątkowe 

z tego : 

wpływy ze sprzedaży działek  

wpływy ze sprzedaży mieszkań 

 

303.100,00 

 

150.100,00 

 

100.000,00 

100,00 

50.000,00 

153.000,00 

 

50.000,00 

103.000,00 

750 Administracja publiczna 

w tym : 

a) dochody bieżące 

z tego : 

wpływy za realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie 

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

administracji rządowej zleconych gminie 

64.759,00 

 

64.759,00 

 

500,00 

 

64.259,00 



  

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

w tym : 

a) dochody bieżące 

z tego : 

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

administracji rządowej zleconych gminie 

 

 

1.137,00 

 

1.137,00 

 

 

1.137,00 

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

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

w tym : 

a) dochody bieżące 

z tego : 

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie 

karty podatkowej 

wpływy z podatku od nieruchomości 

wpływy z podatku rolnego 

wpływy z podatku leśnego 

wpływy z podatku od środków transportowych 

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 

wpływy z podatku od spadków i darowizn 

wpływy z opłaty skarbowej 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

wpływy z opłaty targowej 

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 

udział w podatku dochodowym od osób prawnych 

odsetki za zwłokę 

 

 

3.520.000,00 

 

3.520.000,00 

 

 

7.500,00 

1.760.000,00 

116.400,00 

50.000,00 

145.000,00 

40.000,00 

1.000,00 

15.000,00 

10.000,00 

5.000,00 

50.000,00 

1.304.983,00 

12.000,00 

3.117,00 

758 

 

Różne rozliczenia 

w tym: 

a) dochody bieżące 

z tego : 

część oświatowa subwencji ogólnej 

część wyrównawcza subwencji ogólnej 

część równoważąca subwencji ogólnej 

odsetki 

 

9.184.494,00 

 

9.184.494,00 

 

5.531.426,00 

3.306.795,00 

339.868,00 

6.405,00 

 

801 Oświata i wychowanie 

w tym : 

a) dochody bieżące 

z tego : 

wpływy z opłat za pobyt dziecka przedszkolu 

 

23.000,00 

 

23.000,00 

 

23.000,00 

 

852 

 

Pomoc społeczna 

w tym : 

a) dochody bieżące 

z tego : 

wpływy za usługi opiekuńcze 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

zleconych gminie 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących 

 

3.486.510,00 

 

3.486.510,00 

 

10.000,00 

 

3.124.910,00 

 

351.600,00 

 

900 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

w tym : 

a) dochody bieżące 

z tego : 

wpływy z opłaty produktowej 

 

2.000,00 

 

2.000,00 

 

2.000,00 

 Ogółem dochody 16.585.000,00 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXIII/143/08 

Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 
 

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

010 

01030 

Rolnictwo i łowiectwo 

Izby rolnicze  

a) wydatki bieżące 

 

3.000,00 

        3.000,00 

3.000,00 

400 

40002 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Dostarczanie wody 

a) wydatki majątkowe 

 

20.000.00 

20.000,00 

20.000,00 

 

600 

60014 

 

60016 

Transport i łączność 

Drogi publiczne powiatowe 

a) wydatki majątkowe 

Drogi publiczne gminne 

a) wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia 

b) wydatki majątkowe 

 

1.200.000,00 

750.000,00 

750.000,00 

450.000,00 

100.000,00 

 

10.000,00 

350.000,00 

 

700 

70005 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

a) wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 

b) majątkowe 

 

873.000,00 

873.000,00 

200.000,00 

 

20.000,00 

673.000,00 

710 

71014 

Działalność usługowa 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

a) wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia 

 

40.000,00 

40.000,00 

40.000,00 

 

20.000,00 

750 

75011 

 

 

 

75022 

 

75023 

 

 

 

 

75075 

 

75095 

 

 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

a) wydatki bieżące, 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) 

a) wydatki bieżące 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

a) wydatki bieżące, 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

b)wydatki majątkowe 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

a) wydatki bieżące 

Pozostała działalność 

a) wydatki bieżące 

 

1.462.000,00 

64.259,00 

64.259,00 

 

54.260,00 

70.000,00 

70.000,00 

1.278.206,00 

1.268.806,00 

 

983.000,00 

9.400,00 

27.000,00 

27.000,00 

22.535,00 

22.535,00 

751 

 

75101 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

a) wydatki bieżące 

 

 

1.137,00 

1.137,00 

1.137,00 

754 

75403 

 

75412 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Jednostki terenowe Policji 

a) wydatki bieżące 

Ochotnicze straże pożarne 

a) wydatki bieżące, 

171.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

170.000,00 

170.000,00 



 

 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

 

 

36.000,00 

756 

 

75647 

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 nie opodatkowanych należności budżetowych 

a) wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia 

 

 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

 

3.500,00 

757 

75702 

Obsługa długu publicznego 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

a) wydatki bieżące 

w tym: 

obsługa długu j.s.t. 

 

110.000,00 

 

110.000,00 

110.000,00 

 

110.000,00 

758 

75818 

 

Różne rozliczenia 

Rezerwy ogólne i celowe 

a) wydatki bieżące 

 

40.353,00 

40.353,00 

40.353,00 

801 

80101 

 

 

 

 

80103 

 

 

 

80104 

 

 

 

80110 

 

 

 

80113 

 

 

 

80114 

 

 

 

80145 

 

 

 

80146 

 

80195 

 

Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

b) wydatki majątkowe 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

a)  wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

Przedszkola 

a) wydatki bieżące  

w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

Gimnazja 

a) wydatki bieżące, 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

Dowożenie uczniów do szkół 

a) wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 

a) wydatki bieżące, 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

Komisje egzaminacyjne 

a) wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  

a) wydatki bieżące 

Pozostała działalność 

a) wydatki bieżące 

 

6.720.000,00 

3.701.000,00 

3.666.000,00 

 

2.815.500,00 

35.000,00 

226.500,00 

226.500,00 

 

192.500,00 

396.000,00 

396.000,00 

 

314.700,00 

1.738.000,00 

1.738.000,00 

 

1.329.400,00 

160.000,00 

160.000,00 

 

6.050,00 

436.000,00 

436.000,00 

 

381.600,00 

500,00 

500,00 

 

500,00 

25.000,00 

25.000,00 

37.000,00 

37.000,00 

851 

85153 

 

85154 

Ochrona zdrowia 

Zwalczanie narkomanii 

a) wydatki bieżące 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

a)wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia 

 

50.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

40.000,00 

40.000,00 

 

25.000,00 

 

852 

85202 

 

Pomoc społeczna 

Domy pomocy społecznej 

a) wydatki bieżące 

4.066.510,00 

120.000,00 

120.000,00 



85212 

 

 

 

 

85213 

 

 

 

 

85214 

 

85215 

 

85219 

 

 

 

85228 

 

 

 

85295 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

a) wydatki bieżące  

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

w tym: 

a) wydatki bieżące 

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

a) wydatki bieżące 

Dodatki mieszkaniowe 

a) wydatki bieżące 

Ośrodki pomocy społecznej 

a) wydatki bieżące, 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

a) wydatki bieżące, 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

Pozostała działalność 

a) wydatki bieżące 

 

 

2.926.000,00 

2.926.000,00 

 

95.000,00 

 

 

17.010,00 

 

17.010,00 

505.700,00 

505.700,00 

30.000,00 

30.000,00 

166.800,00 

166.800,00 

 

140.000,00 

170.000,00 

170.000,00 

 

160.000,00 

131.000,00 

131.000,00 

854 

85415 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Pomoc materialna dla uczniów 

a) wydatki bieżące 

 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

900 

90001 

 

 

 

 

90002 

 

 

 

90003 

 

90004 

 

90013 

 

90015 

 

90020 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

a) wydatki bieżące 

w tym; 

dotacja przedmiotowa 

b) wydatki majątkowe 

Gospodarka odpadami  

a) wydatki bieżące 

w tym; 

wynagrodzenia 

Oczyszczanie miast i wsi 

a) wydatki bieżące 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

a) wydatki bieżące 

Schroniska dla zwierząt 

a) wydatki bieżące  

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

a) wydatki bieżące 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 

a) wydatki bieżące 

 

470.000,00 

253.000,00 

73.000,00 

 

73.000,00 

180.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

 

5.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

150.000,00 

150.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

921 

92109 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

a) wydatki bieżące, 

w tym: 

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

 

320.000,00 

320.000,00 

320.000,00 

 

320.000,00 

926 

92604 

 

92605 

Kultura fizyczna i sport 

Instytucje kultury fizycznej 

a) wydatki bieżące, 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

a) wydatki bieżące 

w tym: 

dotacja celowa 

 

88.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

85.000,00 

85.000,00 

 

85.000,00 

 ogółem wydatki: 15.655.000,00 

 

 



Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXIII/143/08 

Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 
 

DOCHODY 
 

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

 

Wyszczególnienie 

 

Kwota 

750 

75011 

2010 

Administracja publiczna 

Urzędy Wojewódzkie 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) 

ustawami' 

 

64.259,00 

64.259,00 

 

 

64.259,00 

751 

 

75101 

2010 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) 

ustawami 

 

 

1.137,00 

1.137,00 

 

 

1.137,00 

852 

85212 

 

2010 

 

 

85213 

 

 

2010 

 

 

85214 

2010 

Pomoc społeczna 

Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 (zw. gmin) 

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 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) 

ustawami 

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

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) 

ustawami 

 

3.124.910,00 

 

2.926.000,00 

 

 

2.926.000,00 

 

 

17.010,00 

 

 

17.010,00 

181.900,00 

 

 

181.900,00 

 Razem: 3.190.306,00 

 

 

WYDATKI 
 

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota 

750 

75011 

 

Administracja publiczna 

Urzędy Wojewódzkie 

a) wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

64.259,00 

64.259,00 

64.259,00 

 

54.260,00 

 

751 

 

75101 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

a) wydatki bieżące 

1.137,00 

 

1.137,00 

1.137,00 

852 

85212 

 

Pomoc społeczna 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3.124.910,00 

 

2.926.000,00 



 

 

 

85213 

 

 

 

85214 

 

a) wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

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 

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

a) wydatki bieżące 

2.926.000,00 

 

95.000,00 

 

 

17.010,00 

17.010,00 

181.900,00 

181.900,00 

 

 Razem : 3.190.306,00 

 

 

 

Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XXIII/143/08 

Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Rozchody 
 

ROZCHODY 

PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

KWOTA W ZŁ 

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 930.000,00 

 

 

 

Załącznik Nr 5 

do uchwały Nr XXIII/143/08 

Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH 
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

 

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU                                                                                         40.000,00 zł 

 

PRZYCHODY :                                                           60.000,00 zł 

w tym : 

- dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski                                                     60.000,00 zł 

 

WYDATKI :                                                   99.000,00 zł 

 

w tym : 

- zakup worków na selektywną zbiórkę odpadów                                                         8.400,00 zł 

- zakup koszy na odpady                                                                    5.000,00 zł 

- edukacja ekologiczna                                                           2.000,00 zł 

- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień                                                       5.000,00 zł 

- wywóz śmieci i odpadów nie segregowanych z terenu gminy                                           25.000,00 zł 

- badanie próbek gleby                                                           1.000,00 zł 

- likwidacja dzikich wysypisk                                                        17.000,00 zł 

- zbiórka odpadów niebezpiecznych                                                       20.000,00 zł 

- regulacja stosunków wodnych na mieniu komunalnym – likwidacja 

  zbiornika wodnego w Węgliskach                                                                                         15.000,00 zł 

- prowizja bankowa                                                                        600,00 zł 

 

STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU                                                                                               1.000,00 zł 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 6 

do uchwały Nr XXIII/143/08 

Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Przychody i wydatki dochodów własnych 
 

Stan środków pieniężnych na 

początek roku 

PRZYCHODY WYDATKI Stan środków pieniężnych 

na koniec roku 

 

Wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach  

(Dz. 801 rozdz. 80114) 

 

1.000,00 

 

185.000,00 

 

185.500,00 

 

500,00 

 

 

 

Załącznik Nr 7 

do uchwały Nr XXIII/143/08 

Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

PROGNOZA DŁUGU GMINY RAKSZAWA NA LATA 2009 - 2013 
 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

2007r. 

Prognoza 2008r 

wg stanu na 

31.10 2008 

Prognoza 

2009r. 

Prognoza 

2010r. 

Prognoza 

2011r. 

Prognoza 

2012r. 

Prognoza 

2013r. 

1 2 6 7 8 9 10 11 12 

1. DOCHODY 15 392 884 16 373 650 16 585 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 

2. WYDATKI 13 725 328 16 693 650 15 655 000 15 070 000 15 070 000 15 070 000 15 515 000 

 z tego:              

2.1 wydatki bieżące 12 186 000 14 064 550 13 637 600 12 070 000 12 070 000 12 070 000 12 515 000 

 w tym:              

2.1.1 koszty obsługi długu publicznego 158 918 120 000 110 000 100 000 90 000 30  000 8 399 

2.2 wydatki majątkowe 1 539 328 2 629 100 2 017 400 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

3. ROZCHODY  1 180 000 1 080 000 930 000 930 000 930 000 930 000  485 000 

 z tego:              

3.1 spłata rat kredytów   0  0  0  0  0  0 0 

3.2 spłata rat pożyczek  1 180 000 1 080 000 930 000 930 000 930 000 930 000 485 000 

4. WYNIK (1-2-3) +487 556 -1400 000 0 0 0 0 0 

5. PRZYCHODY 900 000 1400 000 0 0 0 0 0 

 z tego:              

5.1 otrzymane kredyty        

5.2 otrzymane pożyczki              

5.3 stan wolnych środków 900 000 1 400 000      

6. UMORZONE POŻYCZKI        

7. DŁUG NA KONIEC ROKU 5 285 000 4 205 000 3 275 000 2 345 000 1 415 000 485 000 0 

 z tego:              

7.1 otrzymane kredyty  0 0 0 0 0  0 

7.2 otrzymane pożyczki 5 285 000 4 205 000 3 275 000 2 345 000 1 415 000 485 000 0 

7.3 wymagalne zobowiązania   0  0  0  0  0  0 0 

8. Wskaźnik obsługi długu (limit) ustawowy 15%) 8,70% 7,32% 6,27% 6,43% 6,37% 6,00% 3,08% 

9. Wskaźnik poziomu długu (limit) ustawowy 60%) 34,33% 25,68% 19,75% 14,65% 8,84% 3,03% 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 8 

do uchwały Nr XXIII/143/08 

Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Wydatki inwestycyjne 
 

Dz. 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody kwota 20.000,00 zł 

- wykonanie inwentaryzacja sieci wodociągowej 

 

Dz. 600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 750.000,00 zł 

modernizacja drogi powiatowej: 

- Rakszawa - Wydrze - Brzóza Stadnicka nr P 0510 R 

- Rakszawa - Brzóza Stadnicka nr P0511 R  

 

Dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne kwota 350.000,00 zł 

- wykonanie nawierzchni mineralno - asfaltowej standard II 

1) drodze gospodarczej nr ewid. 365 do cmentarza w Węgliskach i plac obok remizy w Węgliskach 

2) drodze gospodarczej nr ewid. 258 Rakszawa – Kąty - Podlas (obok cmentarza) wraz z parkingiem obok 

Kościoła 

3) drodze gospodarczej nr ewid.1825 (koło P. Fus) 

 

Dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 673.000,00 zł 

- remont budynku GOKiC 

- remont budynku Ośrodka Zdrowia 

 

Dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin kwota 9.400,00 zł 

- zakup dwóch zestawów komputerowych 

 

Dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe kwota 35.000,00 zł 

- prace projektowe sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rakszawie kwota 10.000,00 zł 

- zakup pieca do centralnego ogrzewania Szkoła w Węgliskach 5.000,00 zł 

- plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie 20.000,00 zł 

 

Dz. 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 180.000,00 zł 

- rozliczenia kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut 80.000,00 zł 

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakszawa - Potok 100.000,00 zł 

 

 

 

Załącznik Nr 9 

do uchwały Nr XXIII/143/08 

Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY 
 

NAZWA 

PROGRAMU 

CELE I 

ZADANIA 

INWESTYCYJNE 

JEDNOSTKA 

ORGANIZACYJNA 

REALIZUJACA 

PROGRAM 

OKRES 

REALIZACJI 

PROGRAMU 

ŁĄCZNE 

NAKŁADY 

FINANSOWE 

W ZŁ 

Wydatki 

poniesione 

w  2008 r. 

Wydatki 

inwestycyjne 

na 2009 r. 

Wydatki inwestycyjne 

na 2010 r. 

Wydatki inwestycyjne 

na 2011 r. 

Środki 

własne 

Środki 

własne 

Środki 

własne 

Środki 

Pozyskane 

z innych 

źródeł 

Środki 

własne 

Środki 

Pozyskane 

z innych 

źródeł 

Rozbudowa 

Infrastruktury  

Społecznej 

 

Polepszenie 

bazy 

 

Budowa sali  

gimnastycznej 

ogólnodostępnej 

Urząd Gminy 

Rakszawa 
2008-2011 5.000.000 70.000 10.000 600.000 1.400.000 700.000 2.220.000 

 

 

 

 

 


