
 

 

UCHWAŁA NR XIX/138/2012 

RADY GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI 

z dnia 12 czerwca 2012 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Majdan Królewski  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Majdan Królewski uchwala, 

co następuje:  

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 

2011 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Majdan 

Królewski za 2011 rok.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

Bogusław Godek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 lipca 2012 r.

Poz. 1545



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 219.2012 

Wójta Gminy Majdan Królewski 

z dnia 5 marca 2012roku 

 

 

Sprawozdanie 

z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski 

za 2011 rok (część opisowa) 

 

Budżet Gminy Majdan Królewski na rok 2011 uchwalony uchwałą Nr V/41/2011 w dniu 25 stycznia 

2011 r. wynosił: 

 

                                - planowane  dochody   -   28 535 155 zł, 

z tego:  

a) bieżące w kwocie       - 23 822 976 zł, 

b) majątkowe w kwocie -   4 712 179 zł. 

 

                                - planowane   wydatki   -    29 756 065 zł,  

z tego: 

a) bieżące  w kwocie     - 20 605 088 zł, 

b) majątkowe w kwocie -  9 150 977 zł. 

 

Planowany deficyt budżetowy ustalony został na kwotę –  1 220 910 złotych. 

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu  zostały ustalone przychody z tytułu - kredytów i pożyczek 

w kwocie - 1 220 910 zł, 

 

W związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem planowanych dochodów w ciągu 2011 roku z tytułu  dotacji 

celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, dochodów własnych 

gminy i dotacji otrzymywanych z tytułu realizacji projektów unijnych - dokonywane były zmiany w budżecie 

gminy i na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiły –  

 

- planowane dochody  budżetu gminy na 2011 rok wynosiły: - 32 213 674,00 zł,  

z tego:  

a) bieżące w kwocie      - 25 435 091,00 zł, 

b) majątkowe w kwocie  - 6 778 583,00 zł. 

- planowane wydatki budżetu gminy na 2011 rok wynosiły:- 30 744 137,00 zł, 

z tego:  

a) bieżące w kwocie      - 21 205 307,00 zł, 

b) majątkowe w kwocie  - 9 538 830,00 zł. 

- planowana nadwyżka   - 1 469 537,00 zł. 

 

Realizacja budżetu gminy w 2011 roku przedstawia się następująco: 

                               - dochody     31 947 483,89  złotych tj. 99,17% planu, 

z tego:  

a) bieżące w kwocie      - 25 136 123,00 zł, 

b) majątkowe w kwocie -    6 811 360,89 zł. 

 

                               - wydatki      28 244 078,30 złotych tj. 91,87% planu, 

z tego:  

a) bieżące w kwocie       - 19 671 437,95 zł, 

b) majątkowe w kwocie -   8 572 640,35 zł. 

 

III. PRZYCHODY GMINY 

Na dzień 31 grudnia  2011 roku zostały zrealizowane następujące przychody: 

 

1. Z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych -  2 200 028,74zł, 

W 2011 roku nie  zaciągnięto kredytów i pożyczek. 
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IV. ROZCHODY GMINY 

 

W 2011 roku zrealizowano rozchody w łącznej kwocie - 3 949 185,17 zł, to jest: 

a) dokonano spłat: 

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w kwocie - 

1 826 685,17 zł, 

- ostatniej raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

w kwocie - 102 000 zł,  

- raty kredytu długoterminowego w Banku ING Bank Śląski w Katowicach w kwocie - 2 000 000,00 zł. 

b) udzielono pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim w kwocie - 20 500 zł. 

 

Stan zadłużenia Gminy Majdan Królewski na dzień – 31 grudnia  2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów 

stanowi kwotę - 450 000 zł w Banku ING Bank Śląski w Katowicach. 

 

I. Wykonanie dochodów  

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, 

z tego dochody bieżące: 

a) - czynsz dzierżawny obwodów łowieckich - 1 097,99 zł, 

b) - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - z przeznaczeniem na  zwrot części podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 

rolnych- 76 110,71 zł, 

c) - darowizna - 106 000 zł - wpłata komitetu kanalizacyjnego W Krzątce i Woli Rusinowskiej, 

d) - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa  z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: 

modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Komorowie - 22 000 zł, 

e) dotacja ( refundacja wcześniej poniesionych wydatków) ze środków unijnych w związku z realizacją 

projektu pod nazwą: - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Majdan Królewski” w ramach 

działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 

w kwocie - 2 975 530 zł, 

f) dotacja ( refundacja wcześniej poniesionych wydatków) ze środków unijnych w związku z realizacją 

projektu pod nazwą: - Przebudowa chodnika i budowa zatoki parkingowej z obiektami małej architektury 

w Woli Rusinowskiej” w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW  na  lata 

2007-2013 w kwocie - 307 370 zł, 

g) dotacja ( refundacja wcześniej poniesionych wydatków) ze środków unijnych w związku z realizacją 

projektu pod nazwą: Budowa zatoki parkingowej z obiektami małej architektury w Hucie Komorowskiej 

w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie – 

131 304 zł, 

 

Dział 020 Leśnictwo , 

z tego: 

a)  dochody majątkowe - za sprzedaż drewna - 17 680,56 zł (sołectwa Krzątka, Huta Komorowska, 

Komorów) 

 

Dział 600 Transport i łączność 

z tego: 

a) dochody bieżące - opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 787,50 zł, 

b) dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z budżetu powiatu Kolbuszowskiego na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań 

publicznych z dnia 29 stycznia 2010 roku i z dnia 30 czerwca 2010 roku - drogi powiatowe na terenie 

Gminy Majdan Królewski przejęte w zarządzanie - 75 000,00 zł, to jest: 

- droga Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka, 

Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra i Przebudowa chodnika po lewej stronie drogi 

powiatowej Nr 1 201 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski 

w miejscowości Wola Rusinowska 

c) dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz układu komunikacyjnego Gminy Majdan 

Królewski poprzez przebudowę drogi gminnej nr 104074 R Brzeziny - Osiczyny w Komorowie 
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realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn „ Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008-2011: w  kwocie - 309 700zł, 

d) dotacja (refundacja wcześniej poniesionych wydatków) ze środków unijnych w związku z realizacją 

projektu pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Majdan Królewski: nr 104062 R Huta 

Komorowska - Bór, nr 104060 R Stawy Obarówka - Bór, nr 104061 R Osada - Obarówka, nr 104054 R 

Osiczyny - Buda Tuszowska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie - 668 118,75 zł, 

e)  dotacja ( refundacja wcześniej poniesionych wydatków) ze środków unijnych w związku z realizacją 

projektu pod nazwą: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski Nr 1034 R od 

drogi 872 Krzatka - Trzosowa Ścieżka , Nr 1235 R Brzostowa Góra - Krzatka, Nr 1234 R Majdan 

Królewski -Brzostowa Góra - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie - 2 286 410,14 zł, 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 710 Działalność usługowa 

z tego dochody bieżące: 

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 070,34 zł,  

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 46 288,32 zł,  

- odsetki od nieterminowych wpłat – 42,53 zł, 

- z tytułu niezrealizowania w całości wydatku niewygasającego 0,50 zł, 

- sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Krzątce  - 3 120,00 zł, 

 

Dział 750 – Administracja publiczna  

z tego:-  dochody bieżące: 

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 

84 471,00 zł, 

b) dochody z tytułu refaktur za wodę, ścieki, energię, gaz - 13 948,20 zł, 

c) z tytułu sprzedaży składników majątkowych - (sprzedaż złomu) 182,11 zł, 

d) odsetki od nieterminowych wpłat - 63,80 zł 

e) dotacja celowa na zadania własne gminy - 630 zł,  

f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej - spis 

powszechny i inne - 24 916,00 zł, 

g)dochody ( wpływy z różnych dochodów)  - 9 588,69 zł, 

 

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

z tego dochody bieżące:  

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - na 

prowadzenie rejestru stałego wyborców - 1 600,00 zł, 

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

z przeznaczeniem na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu - 22 093,79 zł, 

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

z przeznaczeniem na wydatki związane ze zniszczeniem dokumentacji z wyborów samorządowych 

w 2010 roku - 80,00 zł. 

 

Dział 752- Obrona narodowa  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej - pozostałe 

wydatki obronne - 500,00 zł,  

 

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

osobowości prawnej - z podatków i opłat : 

z tego dochody bieżące:  

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 477 108,00 zł,  

- podatek dochodowy od osób prawnych - 4 287,23 zł, 

- podatek rolny - 171 757,95 zł, 

- wpływy z karty podatkowej - 0,00 zł, 

- podatek leśny - 122 405,74 zł, 

- podatek od nieruchomości - 993 136,16 zł, 

- podatek od spadków i darowizn - 7 403,29 zł, 
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- opłaty lokalne /targowa/ - 31 315,00 zł,  

- opłata skarbowa - 20 140,00 zł, 

- podatek od środków transportowych - 64 432,20 zł, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9 857,37 zł, 

- podatek od czynności cywilno-prawnych  - 54 057,00 zł, 

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 96 166,80 zł, 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 11 389,16 zł,  

- pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 827,20 zł, 

 

Zaległości w należnościach pieniężnych na koniec  2011 roku wynoszą : 

- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 44 229,27 zł,  

w tym wymagalne – 25 351,27 zł, 

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 193 893,15 zł, 

w tym wymagalne –  192 491,15 zł, 

- podatek rolny od osób fizycznych - 23 270,35 zł, w tym wymagalne – 23 270,35 zł, 

- podatek leśny od osób fizycznych - 2 295,60 zł, w tym wymagalne – 2 295,60 zł, 

- wpływy z karty podatkowej - 555,00 zł, w tym wymagalne – 555,00 zł, 

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 2 240,60 zł, w tym wymagalne – 2 240,60 zł, 

- podatek od czynności cywilno -prawnych-179,00 zł, w tym wymagalne-179,00 zł, 

- opłata eksploatacyjna – 11 778,93 zł, w tym wymagalne – 11 778,93 zł, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 46 127,00  zł. 

Do zalegających podatników wysyłane były upomnienia, sporządzono tytuły  

wykonawcze oraz są dokonywane wpisy do hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej.  

Niezapłacone zaległości wynikają miedzy innymi z nieuregulowanego stanu prawnego w gospodarstwach 

figurujących na nieżyjących właścicieli, współwłaścicieli. 

 

Dział 758 Różne rozliczenia  

- z tego dochody bieżące: 

a) część oświatowa subwencji ogólnej - 8 276 022,00 zł, 

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6 571 805,00 zł, 

c) odsetki od środków  na rachunku bankowym - 136 557,94 zł, 

d) część równoważąca subwencji ogólnej - 675 490,00 zł, 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie  

1) z tego dochody bieżące: 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w trwały zarząd jednostkom 

oświatowym – 23 551,78 zł, 

- za wydanie duplikatu świadectwa - 219,20 zł, 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych - 7 857,23 zł, 

- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji 146,96 zł, 

- otrzymane darowizny - 1 108,00 zł, 

-  wpływy z usług ( współpraca z PZU) 2 161,47 zł, 

- dotacja z przeznaczeniem na realizację programu YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego 

dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich (Fundacja pod nazwą: Europejski Fundusz Rozwoju 

Wsi Polskiej) - 880,00 zł 

- środki na dofinansowanie Projektu „Czas na pierwsze przedszkole w Gminie Majdan Królewski” - w formie 

dotacji rozwojowej: 

a) § 2007 - 293 410,47 zł,  

b) § 2009 - 46 064,62 zł,  

 

Dział 852 Pomoc społeczna   
z tego dochody bieżące: 

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 387 697,40 zł, 

- dotacja celowa (na zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej) na składki na 

ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre 

świadczenia rodzinne - 32 161,00 zł, 
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- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 

140 442,84 zł, 

- dotacja celowa na zasiłki stałe - 171 274,00 zł, 

- dotacja celowa (zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej) - Ośrodki Pomocy Społecznej - 

136 609,00 zł, 

- dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13 701,90 zł, 

- dotacja celowa (zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej) - z przeznaczeniem miedzy 

innymi  na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, remonty i doposażenie zapleczy 

szkolnych, zasiłki celowe na żywność, prace społeczne, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych łącznie - 

262 381,00 zł,  

- zwroty świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych wraz z odsetkami - 1 585,73 zł,  

- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego jako dochody własne - 8 606,38 zł, (należności 

nieuregulowane z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy 

Majdan Królewski - wynoszą - 217 814,50 zł i są to należności wymagalne), 

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 2 583,33 zł, 

- środki na dofinansowanie Projektu „Czas na aktywność w gminie Majdan Królewski” - w formie dotacji 

rozwojowej: 

a) § 2007 - 170 000,00 zł,  

b) § 2009 - 4 355,37 zł,  

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (zwroty) - 17 467,88 zł, 

- zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego - 2 925,66 zł, 

- zwrot za usługi opiekuńcze - 5 688,00 zł, 

- dotacja celowa na  zadania z zakresu administracji rządowej - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 

2 500,00 zł, 

- refundacja prac społecznie użytecznych - 8 712,00 zł 

-  zwrot za koszty pogrzebu osoby samotnej - 2 505,55    

 

Dział – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  

z tego dochody bieżące: 

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 

159 566,70 zł 

 

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
z tego - dochody bieżące: 

- odpłatność za wywóz śmieci  i koszty upomnień - 466,09 zł, 

- odsetki od nieterminowych wpłat - 31,13 zł, 

- zwrot nadpłaty z Urzędu Marszałkowskiego - 252,17 zł, 

- odpłatność za pochówek - 2 129,68 zł, 

- opłata za miejsce na cmentarzu - 962,91 zł, 

- opłata za korzystanie ze środowiska - 3 757,53 zł, 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych( sprzedaż płyt chodnikowych i elementów ogrodzenia 

w związku z zamknięciem składowiska odpadów w Krzątce) - 3 121,94 zł,  

- opłata zaliczkowa (za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki) od podmiotów wynajmujących pomieszczenia 

gminne - 8 990,60 zł,  

- dotacja otrzymana od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ze środków 

udostępnionych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Odbiór, 

transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 

w kwocie - 18 635,40 zł,  

 

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa  
 

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej przez Gminę Majdan Królewski dla Gminnego Ośrodka Kultury 

w Majdanie Królewskim w kwocie - 52 110,00 zł, 
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Dział - 926 Kultura fizyczna i sport 
Pomoc finansowa z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod 

nazwą: Modernizacja nawierzchni wraz z wyposażeniem stałym boiska sportowego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Komorowie - zgodnie z programem „Bezpieczne boiska Podkarpacia: w kwocie - 40 000,00 zł. 

 

II. Wykonanie wydatków 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 

  

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe  

– wydatki majątkowe związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 

a) Rozbudowa i przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Hucie 

Komorowskiej - 63 842,92 zł,  

 

Rozdz. 01030 Izby rolnicze -wydatki bieżące - 3 404,30 zł /odpis na rzecz  izby rolniczej/, 

 

Rozdz. 01095 Pozostała działalność  

a)  wydatki bieżące -  

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej przez producentów rolnych - 76 390,72 zł, 

- dokonano wpłaty członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania Siedlisko w Kolbuszowej - 9 860 zł, 

 

Dział  020 Leśnictwo 

 

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem gajowych za dozór lasów 

gminnych oraz pielęgnacją lasów gminnych na terenie Gminy Majdan Królewski - 16 447,91 zł, 

 

Dział 600 Transport i łączność 

 

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe : 

a) Budowa chodnika z odwodnieniem, zatoką autobusową i oświetleniem ulicznym przy drodze krajowej 

nr 9 Radom - Barwinek w Majdanie Królewskim - 486 093,05 zł,  

 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe  

- wydatki bieżące: 

a) związane z realizacją bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski: 

- realizowanych na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań 

publicznych z dnia 29 stycznia 2010 roku - 74 000,00 zł, to jest:- droga Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - 

Trzosowa Ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka, Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra, 

- realizowanych na podstawie porozumienia z dnia 30 czerwca 2010 roku pod nazwą: Przebudowa chodnika po 

lewej stronie drogi powiatowej Nr 1 201 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów 

Małopolski w miejscowości Wola Rusinowska -  1 000,00 zł,  

- wydatki majątkowe: 

a) związane z realizacją zadania inwestycyjnego ( przejętego  na podstawie porozumienia z Powiatem 

Kolbuszowskim w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych z dnia 29 stycznia 

2010 roku) pod nazwą: - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski Nr 1034R od 

drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka, Nr 1234R Majdan Królewski - 

Brzostowa Góra - 3 518 636,73 zł, 

b) związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa chodnika w Krzątce - 10 332,00 zł 

(przejętego  na podstawie porozumienia z Powiatem Kolbuszowskim w sprawie powierzenia do prowadzenia 

niektórych zadań publicznych z dnia 29 stycznia 2010 roku ) 

c) związane z realizacją zadania inwestycyjnego (przejętego  na podstawie porozumienia z Powiatem 

Kolbuszowskim z dnia 30 czerwca 2010 roku) pod nazwą: Przebudowa chodnika po lewej stronie drogi 

powiatowej Nr 1 201 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w miejscowości 

Wola Rusinowska - 227 594,01 zł,  

c) pomoc finansowa dla powiatu kolbuszowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej 

w Komorowie  Nr 1 221 R Podmurynia - Komorów wraz z chodnikiem o długości 2 232 mb - 886 688,16 zł, 
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Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  

a)  wydatki bieżące - na bieżące utrzymanie dróg gminnych – z przeznaczeniem na zakup znaków 

drogowych, paliwa, mieszanki sortowanej, żwiru, piasku, kruszywa na drogi gminne, zimowe 

utrzymanie dróg gminnych, odszkodowania za zajęty grunt pod drogi gminne - 80 096,25 zł, 

b)  wydatki majątkowe   

a) poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz układu komunikacyjnego Gminy Majdan Królewski poprzez 

przebudowę drogi gminnej nr 107074 R Brzeziny - Osiczyny w Komorowie - 625 901,76 zł, 

b) przebudowa drogi gminnej Brzostowa Góra - Jasionka  - 202 871,96 zł, 

c) rozbudowa drogi gminnej  w Krzątce „Jasionka - Rębisze” - 522 939,86 zł, 

d) budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 104077R Drozdów - Rębisze - 122 130,39 zł, 

e) budowa drogi gminnej od ul. Zielonej do ul. Sandomierskiej w Majdanie Królewskim - 49 707,74 zł , 

f) budowa odwodnienia przy ul. Paderewskiego w Majdanie Królewskim - 95 329,78 zł, 

g) wykonanie projektów budowlanych na budowę, rozbudowę i  przebudowę dróg gminnych, to jest: Krzywica 

- Wojnasy w Hucie Komorowskiej, Krzywica w Hucie Komorowskiej, Stawek w Majdanie Królewskim, Polna 

- Zielona w Majdanie Królewskim, Osiedle Podlasek w Majdanie Królewskim, Konefały - Trzosowa Ścieżka 

w Krzątce, Koło Krzyża w Brzostowej Górze, Popielów w Brzostowej Górze, Poręby Dymarskie - Wola - 

Wola Rusinowska w Woli Rusinowskiej, Poręby Dymarskie - Wola Rusinowska - Rusinów w Rusinowie, 

Pniaki w Rusinowie, Do Kopcia w Komorowie, Komorów - Jasasówka w Komorowie - łącznie - 238 989 zł. 

 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -  wydatki majątkowe: 

a) przebudowa drogi dojazdu rolnego Komorów - Góry Królewskie w Komorowie - 178 031,93 zł, 

 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami  i nieruchomościami 

a) wydatki bieżące  za wypisy z rejestru gruntów, za ogłoszenia w prasie, za wycenę nieruchomości, 

podział nieruchomości, opłaty sądowe- wpisy do ksiąg wieczystych - 18 163,70 zł, 

 

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego  

a)  wydatki bieżące - z przeznaczeniem na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy - 8 856 zł, 

 

Rozdział 71035 - Cmentarze 

a) wydatki majątkowe - Urządzenie cmentarza komunalnego w Hucie Komorowskiej - 119 956,80 zł,  

 

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 

a)  wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za realizacje zadań z zakresu administracji 

rządowej - 184 891,49 zł, 

 

Rozdział 75022 - Rady gmin  -  

- wydatki bieżące  związane z działalnością rady gminy i diety radnych, sołtysów - - 54 975,52 zł, 

 

Rozdział 75023 - Urzędy gmin  

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane 

z funkcjonowaniem Urzędy Gminy -1 490 872,22 zł, 

 

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne  

a)  wydatki bieżące - związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności na terenie Gminy Majdan 

Królewski w łącznej kwocie - 24 916,00 zł, 

 

Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

a)  wydatki bieżące - z przeznaczeniem między innymi  na zakup kalendarzy „Gmina Majdan Królewski”, 

za aktualizację strony internetowej Gminy Majdan Królewski, zakup koszulek, breloczków, czapek, 

100 - rocznica obchodów urodzin Kardynała Adama Kozłowieckiego - 24 620,08 zł, 

 

Rozdz.75095 Pozostała działalność  

a)  wydatki bieżące - wydatki związane z dostawą sygnału internetowego dla mieszkańców gminy Majdan 

Królewski, opłata za wydanie pozwolenia radiowego dotyczącego dostępu do sieci Internet, wydatki 

związane 50- leciem pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Majdan Królewski, koszt związane 
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z organizacja konferencji pod nazwą: Samorząd terytorialny wobec wykluczenia cyfrowego - 

78 338,92 zł, 

b)  wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą 

- budowa infrastruktury transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla Gminy Majdan Królewski oraz 

budowa sieci szerokopasmowej dla Gminy Cmolas - 4 920 zł, 

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Majdan Królewski - 18 327,00 zł, 

 

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

a) wydatki bieżące - na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 600,00 zł,  

 

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu  

a) wydatki bieżące - związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 22 093,79 zł, 

 

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

a)  wydatki bieżące - związane ze zniszczeniem dokumentacji z wyborów samorządowych w 2010 roku - 

106,98 zł, 

 

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne  

a) wydatki bieżące - związane z pozostałymi wydatkami obronnymi - 500,00 zł, 

 

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne  

a)  wydatki bieżące - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup 

gaśnic, umundurowania dla strażaków, szafy na ubrania, zakup paliwa, oleju napędowego, akumulatora, 

zakup energii, zakup usług (sprawdzenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przeglądy 

techniczne samochodów, wywóz nieczystości stałych, ekwiwalenty za udział w szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz 

za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodów 

strażackich - 143 399,00 zł, 

b)  wydatki majątkowe -   

- dotacja celowa jako dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa 

drogowego (nożyc do cięcia karoserii) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Królewskim - 28 000,00 zł,  

- zakup pompy szlamowej dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej - 3 964,00 zł, 

 

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna   

a)  wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wykonywaniem zadań 

z zakresu obrony cywilnej - 6 081,70 zł, 

 

Rozdział – 75421 Zarządzanie kryzysowe   

a) wydatki bieżące - 0,00 zł, 

 

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków im opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

a)  wydatki  bieżące związane z uregulowaniem podatku od nieruchomości naliczonego z majątku Gminy 

Majdan Królewski i wpłaconego na dochody Gminy Majdan Królewski - 18 711,00 zł, 

b)  wydatki bieżące związane z uregulowaniem podatku leśnego naliczonego z majątku Gminy Majdan 

Królewski i wpłaconego na dochody Gminy Majdan Królewski - 6 237,00 zł, 

 

Rozdział 75647 Pobór podatków    

a)  wydatki  bieżące związane z inkasem zobowiązań pieniężnych przez sołtysów - 43 220,50 zł, 

 

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  

a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów - 32 974,54 zł, 

 

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  

a)  wydatki  bieżące - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 

wraz z odsetkami - 28 821,00 zł,  
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Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 

- rezerwa ogólna i celowa - wydatki bieżące - plan – 466 549,00 zł, 

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  

a)  wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki 

bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów szkolnych – 5 272 777,65 zł, 

W ramach wydatków bieżących realizowane były remonty w obiektach szkolnych, to jest: 

- PSP Komorów - 2 944,37 zł (wymiana pompy do co, farby, gładź tynkowa, gips),  

- PSP Huta Komorowska - 29 444,40 zł (remont schodów wejściowych, instalacji zimnej wody)  

- PSP Klatki - 2 500,00 zł (renowacja parkietu),  

- PSP Krzątka - 639,88 zł (farby, grunt, szpachla), 

- PSP Majdan Królewski - 49 650,00 zł (remont kotłowni gazowej), 

- PSP Wola Rusinowska - 34 935,77 zł (utwardzenie placu przed budynkiem PSP w Woli Rusinowskiej oraz 

odwodnienie budynku szkoły), 

- Publiczne Gimnazjum w Majdanie Królewskim - 11 252,57 zł (wykonanie remontu chodników przed 

Gimnazjum w majdanie Królewskim)  

b)  wydatki majątkowe - to jest: 

- wykonanie dokumentacji związanej z termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli 

Rusinowskiej z przebudową dachu - 14 760,00 zł, 

- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Publicznej 

szkole Podstawowej w Klatkach w miejscowości Krzątka - - 121 082,86 zł, 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

a)  wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi - 486 309,09 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola 

a)  wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi - 31 247,67 zł, 

 

Rozdział 80110 Gimnazja  

a)  wydatki bieżące ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane 

z funkcjonowaniem jednostki) - 2 477 157,19 zł, w tym dotacja dla Miasta Tarnobrzeg - 1 200,60 zł, 

(z przeznaczeniem na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła 

Zielonoświątkowego), 

 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 

a) wydatki bieżące - 296 034,91 zł, 

 

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół   

a)  wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane 

z funkcjonowaniem jednostki) - 296 097,55 zł,  

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  

a) wydatki bieżące - 9 319,23 zł, 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność  

a)  wydatki bieżące (z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, sport szkolny oraz 

wydatki związane z realizacją programu pod nazwą Czas na pierwsze przedszkole w Gminie Majdan 

Królewski) - 420 037,00 zł, 

 

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej  

a)  wydatki bieżące - dotacja podmiotowa  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Majdanie Królewskim z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie 

profilaktyki stomatologicznej dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i Publicznego 

Gimnazjum w Majdanie Królewskim na lata 2011-2013 - 56 202,55 zł, 
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Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii  

a)  wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (zakup sprzętu 

sportowego i nagród dla młodzieży, spotkanie profilaktyczne dla uczniów z terenu gminy Majdan 

Królewski) - 5 991,80 zł  

 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

a)  wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, realizacja programu Bezpieczne 

Ferie 2010 dla szkół podstawowych na terenie gminy Majdan Królewski, w tym wypoczynek zimowy, 

zorganizowanie noworocznego spotkania dla rodzin dysfunkcyjnych, zorganizowanie Dnia Matki, Dnia 

Dziecka w przedszkolu, szkołach podstawowych i w gimnazjum, zorganizowanie konkursów 

profilaktycznych, zakończenie 3 letniego programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Majdanie 

Królewskim, zakup sprzętu sportowego, zajęcia sportowo - rekreacyjne - nauka tańca Brake Dance, 

wycieczki profilaktyczne (miedzy innymi: Kraków, Ojców, Łagiewniki, Częstochowa, Bieszczady, 

Szczawnica, Rabka, Sandomierz, Warszawa) - 98 468,11 zł, w tym przekazanie dotacji celowej dla 

Stowarzyszenia w Komorowie, Woli Rusinowskiej, z przeznaczeniem na zorganizowanie letniego 

wypoczynku dla młodzieży z terenu gminy Majdan Królewski - łącznie 9 975,00 zł, zakup paliwa dla 

posterunku Policji w Majdanie Królewskim - 2 000 zł, dotacja dla Urzędu Miasta w Rzeszowie (- Izba 

Wytrzeźwień) - 3 000 zł. 

 

Rozdział 85195 Pozostała działalność 

a)  wydatki bieżące - 3 123,77 zł, ( zakup kserokopiarki wraz z osprzętem),  

b) wydatki majątkowe - 14 962,80zł, z przeznaczeniem na  realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w Gminie Majdan Królewski, 

 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

a)  wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę 

świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia 

pielęgnacyjne, becikowe, składki emerytalno - rentowe podopiecznych oraz wypłata funduszu 

alimentacyjnego - 4 433 313,75 zł, 

 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 

a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych 

i pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne - 35 638,80 zł, 

 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

a)  wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz za pobyt 

podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 254 268,63 zł, 

 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 

a)  wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków  stałych- 217 018,17zł, 

 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , pozostałe wydatki związane z bieżącym 

funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim, usługi opiekuńcze oraz 

wydatki związane z realizacją Program operacyjnego „Kapitał ludzki” - tytuł projektu Czas na 

aktywność w Gminie Majdan Królewski  - 579 969,83 zł, 

b) wydatki majątkowe - 13 190,00 zł zakup kserokopiarki,  

 

Rozdział - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem usług 

specjalistycznych - 13 701,90 zł,   

 

Rozdział - 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

a)  wydatki bieżące -  świadczenie społeczne - 2 500,00zł,   
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Rozdział 85295 Pozostała działalność 

a) wydatki bieżące - 338 402,95 zł, w tym: 

Realizacja programu pod nazwą „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jak poniżej: 

a) remont i doposażenie szkół  

- roboty ogólnobudowlane i instalacyjne - w szkole PSP Huta Komorowska - 11 906,40 zł, 

- roboty ogólnobudowlane i instalacyjne - w szkole PSP Wola Rusinowska - 53 837,70 zł, 

-doposażenie stołówek szkolnych ( krzesła , stoły, termosy, garnki ,itp.) - 5 874,74zł, 

e) dożywianie dzieci w szkołach - 160 549,98 zł, 

f) zasiłki celowe na żywność - 62 808,60 zł, 

g) prace społeczne - 14 520,00 zł, 

h) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 26 400,00 zł. 

 

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  

a)  wydatki bieżące - związane z zakupem paliwa i ubezpieczeniem do minibus przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych oraz wynagrodzenie kierowcy i opiekunki - 61 896,06 zł, 

 

Rozdział 85407  Placówki wychowania pozaszkolnego  

a) wydatki bieżące - dotacja celowa dla Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci 

uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Nowej Dębie z terenu Gminy Majdan Królewski - 

96 904,12 zł, 

 

Rozdział - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów  

a)  wydatki bieżące - stypendia i zasiłki szkolne - 190 566,70 zł, 

 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   

a) wydatki bieżące , w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - 246 509,34 zł, 

b) wydatki majątkowe - 14 145,00 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany przebudowy studzienek 

i przepompowni kanalizacji sanitarnych w Gminie Majdan Królewski 

 

Rozdział - 90002 - Gospodarka odpadami  

a)  wydatki bieżące - przemieszczanie i ugniatanie odpadów na wysypisku śmieci, badanie i analiza wód 

podziemnych, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, za udostępnianie danych 

meterologicznych z bazy danych Instytutu  w Krakowie  - 28 488,17 zł, 

b)  wydatki majątkowe  z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: rekultywacja 

składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne - zamknięcie składowiska - 

268 706,78 zł,  

 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi   

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane 

z utrzymaniem porządku publicznego - 165 116,49 zł, 

 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  

a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego - 218 650,32 zł, 

 

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 

b) wydatki majątkowe - 407 588,70 zł - dotacja celowa dla GZWKiO w Majdanie Królewskim - zakupiono: 

- ciągnik rolniczy VALTRA, 

- odśnieżarka wirnikowa, 

- posypywarka DEXWAL, 

- pług śnieżny, 

- kosiarka bijakowa, 

- ramię hydrauliczne, 

 

Rozdział 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska  

c) wydatki bieżące - badania laboratoryjne gleby, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, opracowanie 

gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest - 3 138,97 zł, 
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Rozdział 90095 Pozostała działalność   

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych  sezonowo, 

zakup paliwa, oleju napędowego, zakup energii, gazu i inne pozostałe wydatki bieżące związane 

z gospodarką komunalną - 416 267,55 zł, 

b) wydatki majątkowe: 

I. związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:  

1. Budowa odwodnienia zachodniej części rynku w Majdanie Królewskim - 90 577,95 zł, 

2. Projekt przebudowy gminnego targowiska „Mój Rynek” - 45 018,00 zł, 

II. zakupy majątkowe  ( pług odśnieżny, przecinarka wraz z piłą do betonu) - 31 431,00 zł, 

 

Rozdział - 92109 Ośrodki kultury   

a)  wydatki bieżące, w tym: 

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim - 216 500,00 zł,  

- zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

objętego PROW na lata 2007-2013 w związku z realizacją projektu pod nazwą: Wyposażenie świetlic wiejskich 

w miejscowości Majdan Królewski i Wola Rusinowska (żąluzje - 8 szt, cymberaj, piłkarzyki, komplet szachów, 

szafa garderobiana - 3 szt, biurko, stół składany - 8 szt, krzesła drewniane- 40 szt, wieszak - 3 szt, lodówko-

zamrażarka) - 34 693,50 -  zł, 

b)  wydatki majątkowe - (zakupy majątkowe) - zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w związku 

z realizacją  projektu pod nazwą: Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Majdan Królewski 

i Wola Rusinowska (stół bilardowy, stół ze stali nierdzewnej) -8 979,00 zł, 

 

Rozdział - 92116  Biblioteki  

a) wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Majdanie Królewskim - 134 753,73 zł,  

 

Rozdział - 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  

a) wydatki majątkowe - 52 985,15 zł, w tym: 

- dotacja dla Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu z przeznaczeniem na modernizację i adaptację oficyny 

dworskiej w ramach zabytkowego zespołu rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej na cele muzealne-

17 090,00 zł,  

- dotacja dla Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu z przeznaczeniem na rewitalizacjię założenia parkowo - 

dworskiego w Hucie Komorowskiej polegającą na rekonstrukcji i przebudowie historycznego założenia 

parkowo - dworskiego wraz z przebudową i budową elementów małej architektury infrastruktury technicznej 

i obiektów budowlanych związanych z funkcją parku oraz zagospodarowaniem terenu - 35 895,15 zł,  

 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 

a) wydatki majątkowe, w tym; 

- realizacja zadania inwestycyjnego po nazwą: Modernizacja nawierzchni wraz z wyposażeniem stałym boiska 

sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie - zgodnie z programem „Bezpieczne boiska 

Podkarpacia 84 956,02 zł, 

Rozdział 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  

b) wydatki bieżące, w tym; 

- nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Majdan Królewski - 1 793,83 zł, 

Rozdział 92605 Pozostałą działalność  

a)  wydatki bieżące, w tym:  

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie służące rozwojowi sportu kwalifikowanego - 78 000,00 zł, 

 

V. 1. Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 96 166,80 zł, 

2. Wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych - 98 468,11 zł, 

3. Wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 

narkomanii - 5 991,80 zł, 

4. Dochody wykonane z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska - 3 757,53 zł, wydatki wykonane - 3 138,97 zł, 

5. Wykonane dochody - 74 000,00 zł i wykonane wydatki - 3 602 968,73 zł związane z realizacją zadań 

realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu przejętego od 
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powiatu kolbuszowskiego zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, tj: Przebudowa dróg 

powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski: 

a)  Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka, 

b)  Nr 1235 R Brzostowa Góra - Krzatka, 

c)  Nr 1234 R Majdan Królewski - Brzostowa Góra, 

6. Wykonane dochody - 1 000,00 zł i wykonane wydatki - 228 594,01 zł związane z realizacją zadań 

realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu przejętego od 

powiatu kolbuszowskiego zadania w zakresie zarządzania częścią pasa drogowego na wykonanie przebudowy 

chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - 

Głogów Małopolski w miejscowości Wola Rusinowska, 

 

VI. Wykonane dochody i wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r 

 

 

a) dochody 

 

 

Dział 

 

Rozdział  

 

§ 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan w zł 

Wykonanie 

w zł 

010  

01095 

 

 

2010 

Rolnictwo i łowiectwo 

Pozostała działalność 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej 

76 112,00 

76 112,00 

76 112,00 

76 110,71 

76 110,71 

76 110,71 

750  

75011 

 

 

 

75056 

 

 

2010 

 

 

 

2010 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej 

Spis powszechny i inne 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej 

109 389,00 

84 471,00 

84 471,00 

 

 

24 918,00 

24 918,00 

109 387,00 

84 471,00 

84 471,00 

 

 

24 916,00 

24 916,00 

751  

 

 

75101 

 

 

 

75108 

 

 

 

75109 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

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 

Wybory do Sejmu i Senatu 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej 

23 785,00 

 

1 600,00 

 

1 600,00 

 

 

22 105,00 

22 105,00 

 

 

80,00 

 

 

 

80,00 

23 773,79 

 

1 600,00 

 

1 600,00 

 

 

22 093,79 

22 093,79 

 

 

80,00 

 

 

 

80,00 

 

752  

75212 

 

 

2010 

Obrona narodowa 

Pozostałe wydatki obronne 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

852  

85212 

 

 

 

 

Pomoc społeczna 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

4 463 432,00 

4 400 000,00 

 

4 450 701,30 

4 387 697,40 
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85213 

 

 

 

 

 

85219 

 

 

 

85228 

 

 

 

85278 

 

 

 

85295 

 

2010 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

2010 

 

 

 

2010 

 

 

 

2010 

 

 

 

2010 

 

 

z ubezpieczenia społecznego 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej 

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 

Ośrodki pomocy społecznej 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej 

Pozostała działalność 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej 

 

4 400 000,00 

 

 

18 672,00 

 

 

18 672,00 

 

 

2 150,00 

2 150,00 

 

 

13 710,00 

13 710,00 

 

 

2 500,00 

2 500,00 

 

 

26 400,00 

26 400,00 

 

4 387 697,40 

 

 

18 252,00 

 

 

18 252,00 

 

 

2 150,00 

2 150,00 

 

 

13 701,90 

13 701,90 

 

 

2 500,00 

2 500,00 

 

 

26 400,00 

26 400,00 

          Ogółem 4 673 218,00 4 660 472,80 

 

 

b) wydatki 

 
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota zł Kwota zł 

010  

01095 

 

 

4210 

4430 

Rolnictwo i łowiectwo 

Pozostała działalność 

- zakup materiałów i wyposażenia 

- różne opłaty i składki 

76 112,00 

76 112,00 

1 493,13 

74 618,87 

76 110,71 

76 110,71 

1 492,37 

74 618,34 

750  

75011 

 

 

 

75056 

 

 

4010 

4110 

4120 

 

3020 

4110 

4120 

4170 

4210 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

-  wynagrodzenia osobowe pracowników 

- składki na ubezpieczenia społeczne 

- składki na Fundusz Pracy 

Spis powszechny i inne 

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 

- składki na ubezpieczenia społeczne 

- składki na Fundusz Pracy 

- wynagrodzenia bezosobowe 

- zakup materiałów i wyposażenia 

109 389,00 

84 471,00 

71 866,00 

10 845,00 

1 760,00 

24 918,00 

21 765,00 

303,00 

50,00 

2 000,00 

800,00 

109 387,00 

84 471,00 

71 866,00 

10 845,00 

1 760,00 

24 916,00 

21 765,00 

302,00 

49,00 

2 000,00 

800,00 

751  

 

75101 

 

 

75108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210 

 

3030 

4110 

4120 

4170 

4210 

4300 

4410 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa,  

- zakup materiałów i wyposażenia 

Wybory do Sejmu i Senatu 

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

- składki na ubezpieczenia społeczne 

- składki na Fundusz Pracy 

- wynagrodzenia bezosobowe 

- zakup materiałów i wyposażenia 

- zakup usług pozostałych 

- podróżne służbowe krajowe 

23 785,00 

 

 

1 600,00 

1 600,00 

22 105,00 

12 000,00 

451,00 

73,00 

4 010,00 

4 735,11 

24,60 

811,29 

23 773,79 

 

 

1 600,00 

1 600,00 

22 093,79 

12 000,00 

446,96 

70,10 

4 010,00 

4 730,84 

24,60 

811,29 
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75109  

 

 

 

4410 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

- podróżne służbowe krajowe 

80,00 

 

 

 

80,00 

80,00 

 

 

 

80,00 

752  

75212 

 

 

4210 

4300 

Obrona narodowa 

Pozostałe wydatki obronne 

- zakup materiałów i wyposażenia 

- zakup usług pozostałych 

500,00 

500,00 

100,00 

400,00 

500,00 

500,00 

100,00 

400,00 

852  

85212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85213 

 

 

 

85219 

 

85228 

 

 

 

 

85278 

 

85295 

 

 

 

 

3110 

4010 

4110 

4120 

4210 

4300 

4410 

4430 

4440 

4700 

 

 

 

 

4130 

 

3030 

 

 

4110 

4120 

4170 

 

3110 

 

3110 

Pomoc społeczna 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

- świadczenia społeczne 

- wynagrodzenia osobowe pracowników 

- składki na ubezpieczenia społeczne 

- składki na Fundusz Pracy 

- zakup materiałów i wyposażenia 

- zakup usług pozostałych 

- podróże służbowe krajowe 

- różne opłaty i składki 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

- szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Ośrodki pomocy społecznej 

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

- składki na ubezpieczenia społeczne 

- składki na Fundusz Pracy 

- wynagrodzenia bezosobowe 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

- świadczenia społeczne 

Pozostała działalność 

- świadczenia społeczne 

4 463 432,00 

4 400 000,00 

 

 

4 158 000,00 

97 591,00 

125 818,00 

2 300,00 

5 170,00 

5 783,00 

298,00 

356,00 

2 734,00 

 

1 950,00 

18 672,00 

 

 

18 672,00 

2 150,00 

2 150,00 

 

13 710,00 

1 830,00 

269,00 

11 611,00 

2 500,00 

2 500,00 

26 400,00 

26 400,00 

4 450 701,30 

4 387 697,40 

 

 

4 146 860,73 

97 591,00 

124 654,67 

2 300,00 

5 170,00 

5 783,00 

298,00 

356,00 

2 734,00 

 

1 950,00 

18 252,00 

 

 

18 252,00 

2 150,00 

2 150,00 

 

13 701,90 

1 826,43 

264,47 

11 611,00 

2 500,00 

2 500,00 

26 400,00 

26 400,00 

      Ogółem 4 673 218,00 4 660 472,80 

 

 

VII. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów, porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego, to jest: 

a) pomoc finansowa udzielona powiatowi kolbuszowskiemu z przeznaczeniem na modernizację drogi 

powiatowej w Komorowie Nr 1 221 R Podmurynia - Komorów wraz z chodnikiem o długości 2 232 mb 

w kwocie - 886 688,16 zł, 

b) wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego (przejętego na podstawie porozumienia z Powiatem 

Kolbuszowskim) pod nazwą: - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski Nr 1034R 

od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka, Nr 1234R Majdan Królewski - 

Brzostowa Góra oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w/w dróg powiatowych - łącznie - 

3 602 968,73 zł, 

c) wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego (przejętego  na podstawie porozumienia z Powiatem 

Kolbuszowskim z dnia 30 czerwca 2010 roku) pod nazwą: Przebudowa chodnika po lewej stronie drogi 

powiatowej Nr 1 201 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w miejscowości 

Wola Rusinowska oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w/w chodnika po lewej stronie drogi 

powiatowej - 228 594,01 zł,  

d) dotacja finansowa na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli dla Gminy 

Miasto Rzeszów w kwocie - 3 000,00 zł, 
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e) dotacja zgodnie z porozumieniem dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów prowadzenia pozaszkolnego 

punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie - 1 200,60 zł, 

f) dotacja zgodnie z porozumieniem dla Miasta i Gminy Nowa Dęba na pokrycie kosztów pobytu 

w Niepublicznym Przedszkolu w Nowej Dębie dzieci z terenu Gminy Majdan Królewski w kwocie - 

96 904,12 zł, 

 

VIII. Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim na dzień 31 grudnia 

2011 roku zrealizował następujące przychody, koszty i inne obciążenia: 

1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2011 roku - plan - 50 000,00 zł, wykonanie - 4 420,69 zł 

2. PRZYCHODY - plan - 1 227 200,00 zł, wykonanie - 1 233 914,57 zł, w tym  

- dotacja przedmiotowa - plan - 239 410,00 zł, wykonanie - 239 410 zł, w tym: netto - 221 675,95 zł, 

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - plan - 

414 570,00 wykonanie - 407 588,70 zł, 

3. Koszty i inne obciążenia - plan - 1 227 200,00 zł, wykonanie - 1 189 271,58 zł, 

- podatek dochodowy od osób prawnych - 5 928,00 zł, 

4. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011 roku - plan - 50 000,00 zł, wykonanie - 43 135,68 zł. 

Na dzień 31 grudnia  2011 roku stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług  stanowi kwotę 

- 42 442,21 zł, 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku  brak zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług, 

 

IX. Udzielone dotacje w 2011 roku: 

- na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli dla Gminy Miasto Rzeszów – 

3 000,00 zł, 

- dla Podkarpackiej Komendy Policji z przeznaczeniem na ochronę lokalnych imprez profilaktycznych 

organizowanych na terenie Gminy Majdan Królewski - 2 000,00 zł, 

- przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim - 

239 410,00 zł, 

- celowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim 

z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

- 407 588,70 zł, 

- podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim-216 500,00 zł, 

- podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim - 134 753,73 zł, 

- wpłata gmin na rzecz izb rolniczych - 3 404,30 zł, 

- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 9 975,00 zł,  

- wsparcie finansowe służące rozwojowi sportu na terenie Gminy Majdan Królewski - 78 000,00 zł, 

- dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania 

religii Kościoła Zielonoświątkowego - 1 200,60 zł, 

- dla powiatu kolbuszowskiego udzielona w formie pomocy finansowej: 

w kwocie - 886 688,16 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej w Komorowie Nr 1 221 R 

Podmurynia - Komorów wraz z chodnikiem o długości 2 232 mb, 

- dla Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu z przeznaczeniem na modernizację i adaptację oficyny dworskiej 

w ramach zabytkowego zespołu rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej na cele muzealne - 

17 090,00 zł,  

- dla Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu z przeznaczeniem na rewitalizację założenia parkowo - 

dworskiego w Hucie Komorowskiej polegającą na rekonstrukcji i przebudowie historycznego założenia 

parkowo - dworskiego  wraz z przebudową i budową elementów małej architektury infrastruktury technicznej  

i obiektów budowlanych związanych z funkcją parku oraz zagospodarowaniem terenu - 35 895,15 zł,  

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim w kwocie - 56 202,55 zł 

z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla 

uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim, 

- dla Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznego 

przedszkola w Nowej Dębie z terenu Gminy Majdan Królewski - 96 904,12 zł, 

 

X. wydatki związane z realizacją programów wieloletnich i stopień ich zaawansowania: 

1. Program pod nazwą: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Majdan Królewski zrealizowany 

w całości, 
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2. Program pod nazwą: zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie rekreacji, sportu, kultury oraz zdrowia 

mieszkańców gminy Majdan Królewski zrealizowany w całości,  

3. Program pod nazwą: Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Majdan Królewski - zrealizowany 

w całości. 

 

XI. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2011:  

1. W związku z podpisaniem w dniu  10 listopada 2011 roku umowy z Województwem Podkarpackim 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o dofinansowanie projektu pod nazwą: 

Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 104077 R „Drozdów - Rębisze w Krzątce” - dokonano 

zmiany Uchwałą Nr XIV.108.2011 z dnia 27 grudnia 2011r w planie wydatków majątkowych polegających na 

zwiększeniu w dziale 600 rozdział 60016 § 6058 o kwotę - 83 000,00 zł,  

2. W związku z podpisaniem w dniu  10 listopada 2011 roku umowy z Województwem Podkarpackim 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o dofinansowanie projektu pod nazwą: 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Publicznej 

Szkole Podstawowej w Klatkach w miejscowości Krzątka  - dokonano zmiany  Uchwałą Nr XIV.108.2011r 

z dnia 27 grudnia 2011 r w planie wydatków majątkowych polegających na zwiększeniu w dziale 801 rozdział 

80101 § 6058 o kwotę - 53 984,00 zł,  

3. W związku z podpisaniem w dniu 1 października 2010 roku umowy z Województwem Podkarpackim 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu 

pod nazwą: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”- dokonano zmiany Uchwałą 

Nr X.772011 z dnia  23 sierpnia 2011r w planie wydatków majątkowych polegających na  zmniejszeniu 

w dziale 720 rozdział 72095 § 6057 o kwotę - 371 899,00 zł (zadanie przesunięte do realizacji w 2012 r i latach 

następnych), 

4. W związku z podpisaniem w dniu 29 grudnia 2010r i aneksu w dniu 31 sierpnia 2011 roku umowy 

z Województwem Podkarpackim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego o dofinansowanie projektu pod nazwą: Budowa infrastruktury transmisji danych oraz dostępu 

do Internetu dla Gminy Majdan Królewski oraz budowa sieci szerokopasmowej dla Gminy Cmolas - dokonano 

zmiany  Uchwałą Nr XIV.108.2011 z dnia 27 grudnia 2011r w planie wydatków majątkowych polegających na 

zwiększeniu  w dziale 750 rozdział 75095 § 6067 o kwotę - 3 526,00 zł,  

5. W związku z realizacją ze środków Europejskiego Programu Społecznego z programu operacyjnego pod 

nazwą „Kapitał ludzki” - tytuł projektu: Czas na pierwsze przedszkole w Majdanie Królewskim dokonano 

przeniesień w planie wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 polegających na przeniesieniach 

pomiędzy paragrafami wynikającymi z bieżącego wykonywania budżetu,  

6. W związku z realizacją ze środków Europejskiego Programu Społecznego z programu operacyjnego pod 

nazwą „Kapitał ludzki” - tytuł projektu: Czas na aktywność w Majdanie Królewskim dokonano przeniesień 

w planie wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85219 polegających na przeniesieniach pomiędzy 

paragrafami wynikającymi z bieżącego wykonywania budżetu,  

7. W związku z podpisaniem w dniu 23 marca 2011 roku umowy z Województwem Podkarpackim w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o dofinansowanie operacji pod nazwą: 

Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Majdan Królewski i Wola Rusinowska - dokonano zmiany 

Uchwałą Nr VII/55/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r w planie wydatków bieżących  polegających na zwiększeniu 

w dziale 921 rozdział 92109 § 4218 o kwotę - 22 000,00 zł, następnie Uchwałę Nr VIII.62.2011 z dnia 24 maja 

2011 roku dokonano  zmniejszenia w planie wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92109 § 4218 o kwotę 

- 2 980,00 zł , a zwiększenie  w dziale 921 rozdział 92109 § 6068 o kwotę - 2 980,00 zł. 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 219.2012 

Wójta Gminy Majdan Królewski 

z dnia 5 marca 2012 roku 
 

Dochody Gminy Majdan Królewski za 2011 rok 
 

DOCHODY BIEŻĄCE 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 

Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

010 01010 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 102 000,00 106 000,00 

010 01010     102 000,00 106 000,00 

Rolnictwo i łowiectwo/Pozostała działalność 

010 01095 0750 

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 480,00 1 097,99 

010 01095 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 76 112,00 76 110,71 

010 01095     76 592,00 77 208,70 

Transport i łączność/Drogi publiczne powiatowe 

600 60014 2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 000,00 75 000,00 

600       75 000,00 75 000,00 

Transport i łączność/Pozostała działalność 

600 60095 0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 700,00 1 787,50 

600 60095     1 700,00 1 787,50 

Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

700 70005 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  1 000,00 1 070,34 

700 70005 0750 

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 57 700,00 46 288,32 

700 70005 0920 Pozostałe odsetki 0,00 42,53 

700 70005     58 700,00 47 401,19 

Działalność usługowa/Plany zagospodarowania przestrzennego 

710 71004 0970 Wpływy z różnych dochodów 

 

0,00 0,50 

710 71004     

 

0,00 0,50 

Administracja publiczna/Urzędy wojewódzkie 

750 75011 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 84 471,00 84 471,00 

750 75011     84 471,00 84 471,00 

Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

750 75023 0920 Pozostałe odsetki 0,00 63,80 

750 75023 0830 Wpływy z usług 8 360,00 13 948,20 

750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 9 588,69 

750 75023 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 630,00 630,00 

750 75023     12 990,00 24 230,69 

Administracja publiczna/Spis powszechny i inne 

750 75056 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 24 918,00 24 916,00 

750 75056     24 918,00 24 916,00 

Administracja publiczna/Pozostała działalność 

750 75095 0750 

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 500,00 0,00 

750 75095     500,00 0,00 

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

kontroli i ochrony prawa 

751 75101 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 1 600,00 1 600,00 

751 75101   

 
1 600,00 1 600,00 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do Sejmu i Senatu  

751 75108 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 22 105,00 22 093,79 
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z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

751 75108     22 105,00 22 093,79 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

751 75109 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 80,00 80,00 

751 75109     80,00 80,00 

Obrona narodowa/ Pozostałe wydatki obronne 

752 75212 2010 

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

(związkom gmin) ustawami 

 

500,00 500,00 

752 75212     

 

500,00 500,00 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem/Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

756 75601 0350 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty 

podatkowej 4 000,00 0,00 

756 75601     4 000,00 0,00 

Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jedn. nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/ 

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. org. 

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości 558 711,00 521 767,80 

756 75615 0320 Podatek rolny 2 000,00 1 481,00 

756 75615 0330 Podatek leśny 104 609,00 107 129,04 

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych 3 428,00 1 891,00 

756 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 2 988,00 

756 75615 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 58,00 

756 75615   

 
669 748,00 635 314,84 

Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/Wpływy z podatku 

rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. fiz. 

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości 460 000,00 471 368,36 

756 75616 0320 Podatek rolny 240 000,00 170 276,95 

756 75616 0330 Podatek leśny 15 000,00 15 276,70 

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych 60 000,00 62 541,20 

756 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 7 403,29 

756 75616 0430 Wpływy z opłaty targowej 25 000,00 31 315,00 

756 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 45 000,00 51 069,00 

756 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 9 703,37 

756 75616   
 

854 000,00 818 953,87 

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 

756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 140,00 

756 75618 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 11 389,16 

756 75618 0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 102 000,00 96 166,80 

756 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 96,00 

756 75618   

 
134 000,00 127 791,96 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem/Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 452 349,00 1 477 108,00 

756 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 4 287,23 

756 75621   
 

1 457 349,00 1 481 395,23 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem/Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 

756 75647 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 827,20 

756 75647     0,00 827,20 

Różne rozliczenia/Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 276 022,00 8 276 022,00 

758 75801   
 

8 276 022,00 8 276 022,00 

Różne rozliczenia/Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 

758 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 571 805,00 6 571 805,00 

758 75807     6 571 805,00 6 571 805,00 

Różne rozliczenia/Różne rozliczenia finansowe 

758 75814 0920 Pozostałe odsetki 217 999,00 136 557,94 

758 75814     217 999,00 136 557,94 

Różne rozliczenia/Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 
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758 75831 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 675 490,00 675 490,00 

758 75831   

 
675 490,00 675 490,00 

Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe 

801 80101 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 130,00 

801 80101 0750 

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 4 750,00 18 913,78 

801 80101 0920 Pozostałe odsetki 750,00 3 447,84 

801 80101 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 108,00 1 108,00 

801 80101 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 108,72 

801 80101 0803 Wpływy z usług 1 180,00 2 161,47 

801 80101   

 
7 788,00 25 869,81 

Oświata i wychowanie/Przedszkola 

801 80104 0920 Pozostałe odsetki 0,00 90,38 

801 80104     0,00 90,38 

Oświata i wychowanie/Gimnazja 

801 80110 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 89,20 

801 80110 0750 

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 0,00 4 638,00 

801 80110 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 38,24 

801 80110 2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000,00 880,00 

801 80110 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 399,15 

801 80110     2 000,00 7 044,59 

Oświata i wychowanie/Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 

801 80114 0920 Pozostałe odsetki 0,00 581,84 

801 80114     0,00 581,84 

Oświata i wychowanie/Pozostała działalność 

801 80195 0920 Pozostałe odsetki 156,00 2 338,02 

801 80195 2007 

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 293 410,00 293 410,47 

801 80195 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 europejskich 51 865,00 46 064,62 

801 80195 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 82,00 0,00 

801 80195   

 
345 513,00 341 813,11 

Pomoc społeczna/Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

852 85212 0900 

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 2 000,00 0,00 

852 85212 0920 Pozostałe odsetki 0,00 465,73 

852 85212 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 120,00 

852 85212 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 4 400 000,00 4 387 697,40 

852 85212 2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 8 606,38 

852 85212 2910 

Wpływy ze zwrotów 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    8 000,00 0,00 

852 85212   

 
4 410 000,00 4 397 889,51 

Pomoc społeczna/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 

852 85213 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 18 672,00 18 252,00 

852 85213 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 13 920,00 13 909,00 

852 85213   

 

32 592,00 32 161,00 

Pomoc społeczna/Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

852 85214 0900 

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 200,00 0,00 

852 85214 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 800,00 17 467,88 
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852 85214 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 140 500,00 140 442,84 

852 85214 2910 

Wpływy ze zwrotów 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    800,00 0,00 

852 85214     158 300,00 157 910,72 

Pomoc społeczna/Zasiłki stałe 

852 85216 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 171 600,00 171 274,00 

852 85216 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 925,66 

852 85216 2910 

Wpływy ze zwrotów 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    3 570,00 0,00 

852 85216   

 
175 170,00 174 199,660 

Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej 

852 85219 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 583,33 

852 85219 0830 Wpływy z usług 5 500,00 5 688,00 

852 85219 2007 

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 170 000,00 170 000,00 

852 85219 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 europejskich 9 000,00 4 355,37 

852 85219 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 2 150,00 2 150,00 

852 85219 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 134 459,00 134 459,00 

852 85219   
 

321 109,00 319 235,70 

Pomoc społeczna/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

852 85228 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 13 710,00 13 701,90 

852 85228     13 710,00 13 701,90 

Pomoc społeczna/Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

852 85278 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 2 500,00 2 500,00 

852 85278     2 500,00 2 500,00 

Pomoc społeczna/Pozostała działalność 

852 85295 2010 

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

(związkom gmin) ustawami 26 400,00 26 400,00 

852 85295 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 520,00 11 217,55 

852 85295 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 236 000,00 235 981,00 

852 85295   

 
270 920,00 273 598,55 

Edukacyjna opieka wychowawcza/Pomoc materialna dla uczniów 

854 85415 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 307 909,00 159 566,70 

854 85415   

 
307 909,00 159 566,70 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka odpadami 

900 90002 2460 

Środki otrzymane od  pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do  sektora 

finansów publicznych 25 911,00 18 635,40 

900 90002     25 911,00 18 635,40 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oczyszczanie miast i wsi 

900 90003 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 

900 90003 0830 Wpływy z usług 2 000,00 439,69 

900 90003 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 252,17 

900 90003 0920 Pozostałe odsetki 0,00 17,91 

900 90003     2 000,00 736,17 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 3 749,14 

900 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8,39 

900 90019     4 000,00 3 757,53 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność 

900 90095 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 962,91 
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900 90095 0920 Pozostałe odsetki 0,00 13,22 

900 90095 0830 Wpływy z usług 10 100,00 11 120,28 

900 90095 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 

900 90095     12 100,00 12 096,41 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

921 92109 2008 

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  22 000,00 0,00 

921 92109 2910 

Wpływy ze zwrotów 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 0,00 5 286,61 

921 92109     22 000,00 5 286,61 

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 25 435 091,00 25 136 123,00 

DOCHODY MAJĄTKOWE 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 

Rolnictwo i łowiectwo/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

010 01041 6208 

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 3 418 900,00 3 414 204,00 

010 01041     3 418 900,00 3 414 204,00 

Rolnictwo i łowiectwo/ Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 

010 01042  6630  

Dotacje celowe otrzymane  z samorządu województwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

 

22 000,00 22 000,00 

010 01042       

 

22 000,00 22 000,00 

Leśnictwo/Gospodarka leśna 

020 02001 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25 600,00 17 680,56 

020 02001     25 600,00 17 680,56 

Transport i łączność/Drogi publiczne powiatowe 

600 60014 6207 

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 2 287 599,00 2 286 410,14 

600 60014     2 287 599,00 2 286 410,14 

Transport i łączność/Drogi publiczne gminne 

600 60016 6207 

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 668 119,00 668 118,75 

600 60016 6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

w inwestycyjnych własnych gmin 309 700,00 309 700,00 

600 60016     977 819,00 977 818,75 

Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

700 70005 0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 5 000,00 3 120,00 

700 70005     5 000,00 3 120,00 

Informatyka/Pozostała działalność 

720 72095 6207 

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 1 665,00 0,00 

720 72095     1 665,00 0,00 

Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

750 75023 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 182,11 

750 75023     0,00 182,11 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka odpadami 

900 90002 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 3 121,94 

900 90002     0,00 3 121,94 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

921 92109  6660 

Wpływy ze zwrotów 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, 

dotyczące dochodów majątkowych 0,00 46 823,39 

921 92109      0,00 46 823,39 

Kultura fizyczna i sport/ Obiekty sportowe 

926 92601 6300 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 40 000,00 40 000,00 

926 92601     40 000,00 40 000,00 

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 6 778 583,00 6 811 360,89 
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