UCHWAŁA NR III/15/2014
RADY GMINY FREDROPOL
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie Budżetu Gminy Fredropol na 2015 rok
Działając na podstawie art 18 ust.2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.), w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach
publicznych
(
Dz. U. z 2009 r.
Nr
157 poz.
1240
z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Fredropol uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie
- dochody bieżące w kwocie

23.639.040,- z tego:

16.012.815,-

- dochody majątkowe w kwocie

7.626.225,-

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie
- wydatki bieżące w kwocie

23.305.110,- z tego:

15.991.816,-

- wydatki majątkowe w kwocie

7.313.294,-

3. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami
stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę
333.930,- z przeznaczeniem na: spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich
5. Określa się przychody budżetu w kwocie

1.274.846,- z tego:

- § 952 „ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1.274.846,5. Określa się rozchody budżetu w kwocie:

1.608.776,- z tego:

- § 992 „ Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek „ w kwocie 1.274.846,- § 963 „ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej – 333.930,- / dot. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań pn.:
- Remont ( termomodernizacja) budynku świetlicy wiejskiej w Kniażycach –kwota

187.290,-

- Remont ( termomodernizacja) budynku świetlicy wiejskiej w Darowicach – kwota

63.529,-

- Remont ( termomodernizacja) budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Sadach – kwota 83.111,§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych w kwocie: 5.256.589,1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.981.743,- w tym na
wyprzedzające finansowanie zadań pod nazwą:
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierakośce
895.567,- / Umowa Nr 00079-6921-UM900020/11 z dnia 28-08-2012

Etap

II,

Nowe

Sady

i Sólca –

- „ Budowa oczyszczalni ścieków w Darowicach z przerzutem ścieków w miejscowości
Kupiatycze –
2.486.176,- na podstawie złożonego wniosku. ü Realizacja zadań przy udziale środków z budżetu Unii
Europejskiej
2. na sfinansowanie
w kwocie 1.274.846,-

spłat

zobowiązań

z tytułu

wcześniej

zaciągniętych

kredytów

i pożyczek

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2015 r, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:
1. W
myśl
art. 182 ustawy
z dnia
26 października
1982 r.
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podst. Art. 18 lub art. 181 oraz
dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania
problemów
alkoholowych
oraz
Gminnych
Programów,
o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być
przeznaczone na inne cele.
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2. W myśl art.2 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się
na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami
własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki
funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski
żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku. O stanie klęski żywiołowej ( Dz. U.. Nr 62, poz.
558, z późn. zm.)
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy
z upływem roku.

środki

funduszu

niewykorzystane

w roku

budżetowym

wygasają

3. W myśl art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r Nr 25 poz. 150 z późn. zmianami ) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią
dochody budżetu gminy. Dochody z opłat GFOŚ i GW zgodnie z art. 16 ust. 4 w.w. Ustawy przeznacza się na
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15,
16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.
4. W myśl art. 6 r. ust 1 i 2 ustawy z dnia 13.IX.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) obsługi administracyjnej tego systemu.
§ 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie
1. dział 801 „Oświata i wychowanie „ w kwocie
2. dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza „ w kwocie

26.499,- z tego:

24.900,1.599,-

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40.000,2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie
45.000,- z tego:
zarządzania kryzysowego na wydatki bieżące 45.000,-

a/ na realizację zadań własnych w zakresie

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:
1. Związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi
ustawami: DOCHODY:
Dzia
ł
750

Rozdział

Paragraf

Administracja
Urzędy
DOCHODY

75011
2010

75045
2010

751
75101

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło

Kwota zł

publiczna
wojewódzkie
BIEŻĄCE

39.904,39.804,39.804,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
Kwalifikacja
wojskowa
DOCHODY
BIEŻĄCE
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami

39.804,-

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

1.247,-
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2010

852

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

85212

2010

85213

2010

1.247,-

społeczna

2.363.800,-

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
DOCHODY
BIEŻĄCE

2.348.100,-

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

2.348.100,-

Składki
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
DOCHODY
BIEŻĄCE

15.700,-

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

15.700,-

Ogółem dochody

2.348.100,-

2.404.951,-

WYDATKI:
Dzia
ł
750

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdział, paragrafu/ źródło
Administracja
Urzędy
WYDATKI
z
1)
wydatki
a/ wynagrodzenia

75011

4010
4110
4120
75045

publiczna
wojewódzkie
BIEŻĄCE
tego:
budżetowej
nich naliczane

39.904,39.804,39.804,-

Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Kwalifikacja
wojskowa
WYDATKI
BIEŻĄCE
z
tego:
1)
wydatki
jednostki
budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Podróże służbowe krajowe

33.500,5.783,521,100,100,-

jednostki
i składki od

4410
751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli
i ochrony
prawa
WYDATKI
BIEŻĄCE
z
tego:
1)
wydatki
jednostki
budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75101

4110

Kwota zł

Składki

na
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4120
4170

4300
852
85212

4010
4040
4110
4120
4170

4210
4260
4270
4280
4300
4350
4410
4440
4700

Składki
Wynagrodzenia

pracy
bezosobowe

20,810,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Zakup usług pozostałych
Pomoc
społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
WYDATKI
BIEŻĄCE
z
tego:
1)
wydatki
jednostki
budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

292,-

85213

4130

fundusz

292,2.363.800,2.348.100,2.348.100,158.390,140.709,-

pracowników
roczne
społeczne
Pracy
bezosobowe

41.108,4.000,94.315,1.186,100,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

17.681,-

Zakup
materiałów
i wyposażenia
Zakup
energii
Zakup
usług
remontowych
Zakup
usług
zdrowotnych
Zakup
usług
pozostałych
Zakup
usług
dostępu
do
sieci
Internet
Podróże
służbowe
krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu
służby
cywilnej

2.300,1.581,1.000,100,8.000,1.300,200,2.500,700,-

Wynagrodzenia
osobowe
Dodatkowe
wynagrodzenie
Składki
na
ubezpieczenia
Składki
na
Fundusz
Wynagrodzenia

fizycznych

2.189.710,-

społeczne

2.189.710,-

Składki
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
WYDATKI
BIEŻĄCE
z
tego:
1)
wydatki
jednostki
budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

15.700,-

2)
3110

na

Świadczenia

na

rzecz

Świadczenia

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Ogółem

osób

wydatki

15.700,15.700,15.700,15.700,2.404.951

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:
1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: DOCHODY
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Dzia
ł
756

Rozdział

Paragraf

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

75618

0480
Ogółem dochody

Kwota zł
57.000,-

57.000,57.000,57.000,57.000,-

WYDATKI
Dzia
ł
851

Rozdział

Paragra
f

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a/wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

85153

4300
85154

4170

4210
4260
4270
4300
4370
4410
4610
4700

2310

3030

Zakup usług pozostałych

Kwota zł
57.000,2.000,2.000,2.000,2.000,2.000,-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

55.000,55.000,-

Wynagrodzenia bezosobowe

11.000,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

31.100,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Koszty postępowania sadowego i prok.
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

14.400,4.000,100,10.000,100,-

42.100,11.000,-

800,1.000,700,-

2) Dotacje na zadania bieżące

9.900,-

Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między
jst

9.900,-

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.000,-

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.000,-
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Ogółem wydatki
2. z
dnia
287.357,35 z tego:

20 lutego

- Sołectwo Fredropol- Kormanice

2009 r.

57.000,o funduszu

sołeckim

FUNDUSZ

SOŁECKI

28.179,55

- Sołectwo Huwniki

25.245,45

- Sołectwo Pacław

7.946,51

- Sołectwo Młodowice

17.421,20

- Sołectwo Sierakośce

22.036,28

- Sołectwo Kupiatycze

16.382,04

- Sołectwo Darowice

13.295,12

- Sołectwo Rybotycze
Posada Rybotycka Kopysno /

19.102,19

- Sołectwo Kłokowice

/

12.500,47

- Sołectwo Kalwaria Pacławska

8.527,22

- Sołectwo Młodowice Os.

13.203,43

- Sołectwo Gruszowa

9.016,23

- Sołectwo Sólca

8.252,15

- Sołectwo Kniażyce

9.346,00

- Sołectwo Makowa

16.718,23

- Sołectwo Aksmanice

15.159,50

- Sołectwo Nowosiółki Dydyńskie

11.063,99

- Nowe Sady

15.526,26

- Koniuszki

8.435,53 WYDATKI

Dzia Rozdział Paragraf
ł

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło
Sołectwo Fredropol Kormanice

600
60016

Kwota zł
28.179,55

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

5.635,91
5.635,91

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.635,91

Ø Zakup usług pozostałych
/Odśnieżanie dróg gmin. w sołectwie – 5.635,91

5.635,91
5.635,91
5.635,91

4300
900

90015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
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a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.817,95
2.817,95

Ø Zakup energii
/ opłata za oświetlenie uliczne sołectwa – 2.817,95/
2.817,95
4260
90015

Oświetlenie ulic placów i dróg
WYDATKI MAJĄTKOWE

19.725,69

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

19.725,69

Ø Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ Rozbudowa oświetlenia ulicznego- 19.725,69 /

19.725,69
19.725,69

6050
700
70005

4210

6060

Sołectwo Huwniki

25.245,45

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

18.245,45
18.245,45

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13.245,45

Ø Zakup materiałów i wyposażenia
/ zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej –
13.245,45 /

13.245,45
13.245,45
13.245,45

WYDATKI MAJĄTKOWE

5.000,-

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.000,-

Ø Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

5.000,-

Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Huwnikach –
5.000,Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

754
75412

4210

Ø Zakup materiałów i wyposażenia
/ zakup sprzętu dla OSP- 7.000,-/

Sołectwo
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600

Transport
Drogi

60016

4300

700

4210

600
60016

4270
4300

90015

WYDATKI
BIEŻĄCE
w
tym:
1)
wydatki
jednostki
budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.295,-

Ø Zakup
usług
pozostałych
/Zimowe odśnieżanie dróg gminnych – 795,Wykopanie przepustu drogowego
– 500,- /

1.295,1.295,1.295,-

mieszkaniowa
i nieruchomościami

5.062,51
5.062,51

WYDATKI
BIEŻĄCE
w
tym:
1)
wydatki
jednostki
budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.062,51

gruntami

Zakup
materiałów
i wyposażenia
/ Zakup urządzeń na plac zabaw – 5.062,51 /

5.062,51
5.062,51
5.062,51

środowiska
i dróg

1.589,1.589,-

WYDATKI
BIEŻĄCE
w
tym:
1)
wydatki
jednostki
budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.589,-

Gospodarka
Oświetlenie

90015

4260

900

1.295,1.295,-

Gospodarka
Gospodarka

70005

900

i łączność
gminne

publiczne

komunalna
ulic

i ochrona
placów

1.589,1.589,-

Ø Zakup
energii
/ opłata oświetlenia ulicznego w sołectwie 1589,- /
Sołectwo
Młodowice

1.589,17.421,20

Transport
Drogi

i łączność
gminne

13.936,20
13.936,20

WYDATKI
BIEŻĄCE
w
tym:
1)
wydatki
jednostki
budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13.936,20

publiczne

Ø Zakup
usług
remontowych
Remont drogi gminnej
- 12.194,20
Ø Zakup
usług
pozostałych
/ odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie 1742-/
Gospodarka
Oświetlenie

komunalna
ulic

i ochrona
placów

środowiska
i dróg

WYDATKI
BIEŻĄCE
w
tym:
1)
wydatki
jednostki
budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
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13.936,20
13.936,20
12.194,20
1.742,3.485,3.485,3.485,3.485,3.485,-

Strona 8

4260

600
60016

4300

60017

4270

70005

Ø Zakup
/ opłata za oświetlenie
Młodowice 3.485,- /
Sołectwo Sierakośce

uliczne

energii
w sołectwie
3.485,22.036,28

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

7.203,63
2.203,63

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.203,63

Zakup usług pozostałych
/ Zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie
2.203,63 /

2.203,63

2.203,63
2.203,63

Drogi wewnętrzne

5.000,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.000,-

Zakup usług remontowych
Remont dróg dojazdowych do pól – 5.000,-

5.000,-

5.000,5.000,-

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10.425,39
10.425,39

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10.425,39

Zakup materiałów i wyposażenia
/ Doposażenie świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem
dla KGW - 10.425,39/

10.425,39

700

4210

90015
900

4260

600
60016

10.425,39
10.425,39

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg

4.407,26
4.407,26

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.407,26

Ø Zakup energii
/ oświetlenie uliczne w sołectwie/
Sołectwo Kupiatycze

4.407,26
4.407,26
4.407,26
16.382,04

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

1.638,20
1.638,20

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej

1.638,20
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1.638,20

Strona 9

4300

700
70005

4210

754
75412

4210
900
90015

4260

600
60016

4300
700
70005

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.638,20

Ø Zakup usług pozostałych
/ Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie1.638,20/

1.638,20

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8.467,43
8.467,43

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8.467,43

Ø Zakup materiałów i wyposażenia
/Zakup wyposażenia do Sali gimnastycznej przy Sz.
Podstawowej w Kupiatyczach wkład własny –
8.467,43 /

8.467,43

8.467,43
8.467,43

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

3.000,3.000,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.000,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup umundurowania dla OSP Kupiatycze-3000,-

3.000,3.000,3.000,-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg

3.276,41
3.276,41

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.276,41

Ø Zakup energii
/ opłata za energię oświetlenia ulicznego w sołectwie3.276,41/
Sołectwo Darowice

3.276,41
3.276,41
3.276,41
13.295,12

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

2.650,2.650,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.650,-

Ø Zakup usług pozostałych
/ Zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie/

2.650,-

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
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2.650,2.650,-

9.315,12
9.315,12

Strona 10

4210

900
90015

4260

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9.315,12

Ø Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
- Zakup kosiarki - Zakup paliwa i oleju do kosiarki
- Doposażenie świetlicy

9.315,12
3.000,200,6.115,12

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg

1.330,1.330,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.330,-

Ø Zakup energii
/ opłata oświetlenia ulicznego w sołectwie – 1.330,-/

1.330,-

Sołectwo Rybotycze
600
60016

4300

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.910,22

Ø Zakup usług pozostałych
/Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie -1.910,22 /

1.910,22

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Ø Zakup materiałów i wyposażenia
/ Zakup materiałów do remontu szkoły w Rybotyczach
– 13.371,53 /

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg

900

19.102,19
1.910,22
1.910,22

70005

4210

1.330,1.330,-

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

9.315,12
9.315,12

90015
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
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1.910,22
1.910,22

13.371,53
13.371,53
13.371,53
13.371,53
13.371,53
13.371,53

3.820,44
3.820,44
3.820,44
3.820,44
3.820,44
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4260

Ø Zakup energii
/ opłata za oświetlenie uliczne w sołectwie – 3.820,44 /
Sołectwo Kłokowice

600
60016

4300

700
70005

4210

900
90015

4260

60016

4300
900
90001

12.500,47

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

1.250,47
1.250,47

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.250,47

Ø Zakup usług pozostałych
/Zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie –
1.250,47 /

1.250,47
1.250,47
1.250,47

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8.750,8.750,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8.750,-

Ø Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów do remontu świetlicy 8.250,Zakup paliwa do kosiarki
500,-

8.750,-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg

2.500,2.500,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.500,-

Ø Zakup energii
/ opłata za energię oświetlenia ulicznego – 2.500,-/

2.500,-

Sołectwo Kalwaria Pacławska
600

3.820,44

8.750,8.750,-

2.500,2.500,-

8.527,22

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

852,72
852,72

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

852,72

Ø Zakup usług pozostałych
/ odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie- 852,72/

852,72
852,72

852,72
852,72

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

7.674,50
5.969,06

WYDATKI MAJĄTKOWE

5.969,06
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W tym:

6050

90015

4260

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.969,06

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/wkład własny do dokumentacji na kanalizację
w sołectwie - 5.969,06 /

5.969,06

Oświetlenie ulic placów i dróg

1.705,44

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.705,44

Ø Zakup energii
/ opłata oświetlenia ulicznego w sołectwie 1.705,44 /

1.705,44

Sołectwo Młodowice Osiedle
600
60016

4300

700
70005

4210

900
90015

4260

1.705,44
1.705,44

13.203,43

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

132,03
132,03

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

132,03

Zakup usług pozostałych
/ Zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie
132,03 /

132,03

132,03
132,03

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12.807,33
12.807,33

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12.807,33

Ø Zakup materiałów i wyposażenia
/- zakup materiałów budowlanych do remontu dachu –
12.607,33
- zakup paliwa do kosiarki - 200,-/

12.807,33

12.807,33
12.807,33

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg

264,07
264,07

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

264,07
264,07
264,07

Ø Zakup energii
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/ opłata oświetlenia ulicznego w sołectwie 264,07 /
Sołectwo Gruszowa / Koniusza/
600
60016

4300

700
70005

6050

900
90015

4260

600
60016

4300
700
70005

264,07
9.016,23

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

901,62
901,62

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

901,62

Ø Zakup usług pozostałych
/ odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie- kwota
901,62 /

901,62

901,62
901,62

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6.762,18
6.762,18

WYDATKI MAJĄTKOWE
W tym:

6.762,18

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6.762,18

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/ dokumentacja projektowa na budowę świetlicy
wiejskiej – 6.762,18 )

6.762,18

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg

1.352,43
1.352,43

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.352,43

Ø Zakup energii
/ opłata za oświetlenie uliczne w sołectwie – 1.352,43 /

1.352,43

Sołectwo Sólca

8.252,15

1.352,43
1.352,43

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

825,825,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

825,-

Ø Zakup usług pozostałych
/-odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie – 825,- /

825,-

825,825,-

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.777,15
5.777,15

WYDATKI BIEŻĄCE

5.777,15
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w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4300

900
90015

4260

Ø Zakup usług remontowych
Remont świetlicy – 5.777,15

60016

4210
4300

754
75412

4210

1.650,1.650,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.650,-

Ø Zakup energii
/opłata za oświetlenie uliczne w sołectwie-1.650,- /

1.650,1.650,1.650,19.346,00

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

3.434,3.434,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.434,-

Ø Zakup materiałów i wyposażenia
/ Zakup materiałów do remontu przepustu na drodze
gminnej – 1.500,Ø Zakup usług pozostałych
zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie 1.934,- /

1.500,-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

2.043,2.043,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.043,-

Ø Zakup materiałów i wyposażenia
/zakup wyposażenia ochronnego strażaka OSP- 2.043 /

2.043,-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg

900

5.777,15

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg

Sołectwo Kniażyce
600

5.777,15
5.777,15

90015
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.434,3.434,-

1.934,-

2.043,2.043,-

3.869,3.869,3.869,3.869,3.869,-

Ø Zakup energii
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4260

/ opłata za oświetlenie uliczne w sołectwie /
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe

926
92601

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.869,3.869,10.000,10.000,10.000,10.000,-

/ Zakup piłkołapów na boisko sportowe – 10.000,-/
6060

10.000,Sołectwo Makowa

600
60016

4300

900
90001

6050
90015

4260

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

1.672,1.672,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.672,-

Ø Zakup usług pozostałych
/ zimowe odśnieżanie dróg w sołectwie 1.672,-

1.672,-

60016

4300

1.672,1.672,-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

15.046,23
11.703,23

WYDATKI MAJĄTKOWE

11.703,23

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
dokumentacja na kanalizację w sołectwie 11703,23

11.703,23
11.703,23

Oświetlenie ulic placów i dróg

3.343,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.343,-

Ø Zakup energii
/ opłata za oświetlenie uliczne w sołectwie 3.343,- /
Sołectwo Aksmanice

600

16.718,23

3.343,3.343,3.343,15.159,50

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

1.500,1.500,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.500,-

Ø Zakup usług pozostałych

1.500,-
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1.500,1.500,-
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/ zimowe odśnieżanie dróg w sołectwie – kwota
1.500,- /
700
70005

4210
900
90015

4260

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10.659,50
10.659,50

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10.659,50

Ø Zakup materiałów i wyposażenia
Doposażenie świetlicy 10.659,50

60016

4300
700
70005

4210

900
90015

10.659,50

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg

3.000,3.000,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.000,-

Ø Zakup energii
/ opłata za oświetlenie uliczne w sołectwie 3.000,-/
Sołectwo Nowosiółki Dyd.

600

10.659,50
10.659,50

3.000,3.000,3.000,11.063,99

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

1.106,1.106,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.106,-

Ø Zakup usług pozostałych
/ Zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie /

1.106,-

1.106,1.106,-

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7.745,99
7.745,99

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7.745,99

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup wyposażenia świetlicy w Nowosiółkach D. –
7.745,99

7.745,99
7.745,99
7.745,99

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg

2.212,2.212,-

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej

2.212,-
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2.212,-

Strona 17

4260

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.212,-

Ø Zakup energii
/ Opłata za oświetlenie uliczne w sołectwie /

2.212,-

Sołectwo Nowe Sady
600
60016

4300
700
70005

4210

900
90015

4260

600
60016

4300

700
70005

15.526,26

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

1.552,62
1.552,62

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.552,62

Ø Zakup usług pozostałych
/ zimowe odśnieżanie dróg gminnych 1.552,62/

1.552,62
1.552,62
1.552,62

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10.868,39
10.868,39

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10.868,39

Ø Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup wyposażenia świetlicy Nowych Sadach –
10.868,39

10.868,39
10.868,39
10.868,39

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg

3.105,25
3.105,25

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.105,25

Ø Zakup energii
/ opłata za oświetlenie uliczne w sołectwie 3.105,25/

3.105,25

Sołectwo Koniuszki

8.435,53

3.105,25
3.105,25

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

843,55
843,55

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

843,55

Ø Zakup usług pozostałych
/ zimowe odśnieżanie dróg w sołectwie /

843,55

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
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WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210

900
90015

4260

5.904,88
5.904,88
5.904,88

Ø Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów – rozkładanych ścian do „grzybka”
– 5.904,88 /

5.904,88

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic placów i dróg

1.687,10
1.687,10

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.687,10

Ø Zakup energii
/ opłata oświetlenia ulicznego w sołectwie 1.687,10 /
Ogółem wydatki

1.687,10

1.687,10
1.687,10

287.357,35

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
DOCHODY
Dzia
ł
900

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, Rozdziału, paragrafu/źródło

10.000,10.000,-

0690

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
DOCHODY BIEŻĄCE
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wprowadzanie w nim zmianWpływy z różnych opłat
Ogółem dochody

10.000,-

90019

Kwota zł

10.000,10.000,-

WYDATKI
Dzia
ł
900

Rozdział

Paragraf

90019

4210
4300

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
WYDATKI
BIEŻĄCE
z
tego:
1)
Wydatki
jednostek
budżetowych
a/ wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
/ zakup drzewek, transport i sadzenie, za wprowadzanie
zanieczyszczeń
do
powietrza
i wody/
Zakup
materiałów
Zakup usług pozostałych

Kwota zł
10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,-

i wyposażenia
2.000,8.000,-

Ogółem wydatki
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4) Wyodrębnia
się
dochody
i wydatki
–
na
podstawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. DOCHODY
Dzia
ł
756

Rozdział

ustawy

z dnia

Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło

75618
0490

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
DOCHODY
BIEŻĄCE
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
na
podst.
odrębnych
ustaw
/ Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi /
Ogółem dochody

13.IX.

1996 r.

Kwota zł
305.000,305.000,305.000,305.000,305.000,-

WYDATKI
Dzia
ł
750

Rozdział

Paragraf

75023

4010
4110
4120
4040

4210
4300
4700
4440
900
90002

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło

Kwota zł

Administracja publiczna
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

50.000,50.000,50.000,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

30.300,5.700,820,2.580,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Szkolenie pracowników niebędących członkami
Odpis na ZFSS
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.600,-

Gospodarka
odpadami
WYDATKI
BIEŻĄCE
w
tym:
1)
wydatki
jednostki
budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych
4300
Wydatki ogółem

50.000,39.400,-

4.000,5.000,500,1.100,255.000,255.000,255.000,255.000,255.000,255.000,305.000,-

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania
innych
zmian
w planie
wydatków
niż
określone
o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

w art. 257 ustawy

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w kwocie 600.000,- zł.
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§ 9. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej
Dział

Rozdział

Paragraf

010
01095

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło

Kwota zł.

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność

102.000,00
102.000,00

DOCHODY BIEŻĄCE
- środki pozyskane w ramach wsparcia
bezpośredniego płatności rolno środowiskowej
oraz wsparcia gospodarowania na obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania
102.000,00

102.000,00

Wpływy z różnych dochodów
0970
020

102.000,00
210.000,87
210.000,87

Leśnictwo
Gospodarka leśna

02001

0870
400
40002

0690

DOCHODY MAJĄTKOWE
- wpływy ze sprzedaży drewna
210.000,87

210.000,87

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

210.000,87

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, wodę i gaz
Dostarczanie wody

40.000,-

DOCHODY BIEŻĄCE
- opłata stała

40.000,3.300,-

Wpływy z różnych opłat
-odpłatność za wodę

0830

Wpływy z usług

0920

Pozostałe odsetki

600
60016

40.000,-

3.300,36.200,36.200,500,-

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

269.965,13
269.965,13

DOCHODY BIEŻĄCE

20.000,-

-wpływy za udostępnienie pasa
drogowego
20.000,0690

6330

Wpływy z różnych opłat

20.000,-

DOCHODY MAJĄTKOWE

249.965,13

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

249.965,13
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własnych gmin (związków gmin) - przebudowa
dróg gminnych nr 116144 R na dz. nr. 647/5 i nr
116145 R na dz. nr. 1057 w miejscowości
Gruszowa
700

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

0470

DOCHODY BIEŻĄCE
- opłata za użytkowanie wieczyste
nieruchomości i służebność
106.000,-

190.200,-

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,
służebność i użytkowanie wieczyste
nieruchomości

106.000,-

-zwrot kosztów upomnień
0690

3.964.716,3.964.716,-

500,500,-

Wpływy z różnych opłat
-czynsz dzierżawny działek gminnych
20.000,-najem lokali majątku gminy

57.700,-

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

0920

Pozostałe odsetki

77.700,-

1.000,-

-zwrot kosztów za zużycie energii elektrycznej
i gazu
5.000,0970

Wpływy z różnych dochodów
DOCHODY MAJĄTKOWE

5.000,3.774.516,-

-wpływy ze sprzedaży działek gminnych
3.207.000,0770

Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości

3.207.000,-

-PROW – pomoc finansowa – Remont
(przebudowa) nawierzchni placów przy budynku
administracyjnym Urzędy Gminy i boisku
sportowym „Orlik 2012” 233.586,-PROW – pomoc finansowa – remonty –
przebudowa świetlic wiejskich w :
( dotyczy wydatków zrealizowanych
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w 2014 roku)
Nowe Sady
- 83.111,00
Darowicach
- 63.529,00
Kniażycach - 187.290,00
Razem
333.930,00
6298

710

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin ( związków gmin), powiatów ( związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Działalność usługowa
Cmentarze

71035

DOCHODY BIEŻĄCE
-opłata cmentarna
0690
750
75011
2010

75045

2010

751

75101

2010

567.516,-

10.000,10.000,10.000,10.000,-

Wpływy z różnych opłat

10.000,-

Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie

39.904,39.804,-

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

39.804,39.804,-

Kwalifikacja wojskowa

100,-

DOCHODY BIEŻĄCE

100,-

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

100,-

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

1.247,-

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.247,-

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

1.247,1.247,-
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756

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
75601

0350
0910
75615

0310
0320
0330
0340
0690
0910
75616

0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500
0560
0910
0690
75618

0410

5.155.879,-

Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

3.100,-

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

3.100,3.000,-

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

100,-

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

1.688.500,-

DOCHODY BIEŻĄCE

1.688.500,-

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

1.480.000,37.000,166.000,5.000,100,400,-

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

1.495.000,-

DOCHODY BIEŻĄCE

1.495.000,-

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy w różnych opłat – zwrot kosztów
upomnień

340.000,950.000,10.000,60.000,6.000,20.000,70.000,3.000,30.000,-

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

686.000,-

DOCHODY BIEŻĄCE

686.000,-

Wpływy z opłaty skarbowej
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0460
0480
0490

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
-opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
305.000,- wpływy z opłaty adiacenckiej

0590
75621

0010
0020
758
75801

2920
75807

2920
75831

2920
801
80101

535.000,-

230.000,-

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

4.000,-

Udziały Gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

1.283.279,-

DOCHODY BIEŻĄCE

1.283.279,-

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych

1.278.279,5.000,-

Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

7.408.334,4.178.507,-

DOCHODY BIEŻĄCE

4.178.507,-

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4.178.507,-

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3.208.912,-

DOCHODY BIEŻĄCE

3.208.912,-

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.208.912,-

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

20.915,-

DOCHODY BIEŻĄCE

20.915,-

Subwencje ogólne z budżetu państwa

20.915,-

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

173.881,10.700,-

DOCHODY BIEŻĄCE

10.700,-

-czynsze za wynajm lokali
0750

70.000,57.000,-

10.100,-

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

10.100,-

- wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej
zapłaty podatku dochodowego od osób
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fizycznych 600,0970

Wpływy z różnych dochodów
600,-

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

90.598,-

DOCHODY BIEŻĄCE
90.598,2030

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

90.598,-

Przedszkola

80104

72.033,DOCHODY BIEŻĄCE
72.033,- wpływy z opłat za korzystanie dzieci
z przedszkola
14.000,0830

Wpływy z usług

14.000,-

2030

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

57.983,-

- wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej
zapłaty podatku dochodowego od osób
fizycznych 50,0970
80110

Wpływy z różnych dochodów

50,-

Gimnazja

400,-

DOCHODY BIEŻĄCE

400,-

- wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej
zapłaty podatku dochodowego od osób
fizycznych 400,0970
80113

Wpływy z różnych dochodów

400,-

Dowożenie uczniów do szkół

50,-

DOCHODY BIEŻĄCE

50,-

- wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej
zapłaty podatku dochodowego od osób
fizycznych 50,0970
80114

Wpływy z różnych dochodów
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół
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DOCHODY BIEŻĄCE

100,-

- wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej
zapłaty podatku dochodowego od osób
fizycznych 100,0970
852
85212

0920

Wpływy z różnych dochodów

100,-

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

2.642.370,2.398.100,-

DOCHODY BIEŻĄCE

2.398.100,-

Pozostałe odsetki

1.640,-

-zwroty nienależnie pobranych świadczeń
z pomocy społecznej 8.760,0970

Wpływy z różnych dochodów

2010

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

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

39.600,-

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

25.100,-

DOCHODY BIEŻĄCE

25.100,-

2010

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

15.700,-

2030

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

9.400,-

85213

85214

2030

8.760,2.348.100,-

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

86.600,-

DOCHODY BIEŻĄCE
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin

86.600,86.600,-
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(związków gmin)
85216
2030

85219
2030

854
85401

0830
900

Zasiłki stałe

78.800,-

DOCHODY BIEŻĄCE
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

78.800,78.800,-

Ośrodki pomocy społecznej

53.770,-

DOCHODY BIEŻĄCE
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

53.770,53.770,-

Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne

9.000,9.000,-

DOCHODY BIEŻĄCE
-wpłaty za wyżywienie uczniów w świetlicy
szkolnej
9.000,-

9.000,-

Wpływy z usług

9.000,-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90001

3.611.743,3.601.743,-

DOCHODY BIEŻĄCE
210.000,-opłata abonamentowa za utrzymanie
w gotowości do świadczenia usług urządzeń
kanalizacyjnych
14.000,Wpływy z różnych opłat
0690

14.000,-odpłatność za ścieki

195.000,-

Wpływy z usług
0830

195.000,Pozostałe odsetki

0920

1.000,DOCHODY MAJĄTKOWE
3.391.743,- wpłaty mieszkańców na kanalizację
wsi 10.000,-

6290

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

10.000,-

-PROW –środki na zadanie „Budowa
oczyszczalni ścieków w Darowicach
z przerzutem ścieków w miejscowości
Kupiatycze”
2.486.176,-
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-PROW –środki na zadanie „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Sierakośce ETAP II,
Nowe Sady i Sólca”
895.567,Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin ( związków gmin), powiatów (związków
powiatów) , samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

6298

3.381.743,-

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

10.000,-

90019
DOCHODY BIEŻĄCE
10.000,-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
i wprowadzanie w nim zmian
10.000,Wpływy z różnych opłat
10.000,-

0690
Ogółem dochody
Dochody bieżące

23.639.040,-

16.012.815,-Dochody majątkowe

- sprzedaż drewna

7.626.225,- w tym:

210.000,87

- sprzedaż działek oraz nieruchomości gminnych

3.207.000,00

- przebudowa drogi – Gruszowa

249.965,13

- remont placu przy budynku UG i boisku sportowym „Orlik 2012”
233.586,00 remonty, przebudowa swietlic
- wpłaty na kanalizację

333.930,00

10.000,00

- budowa oczyszczalni ścieków – Darowice

2.486.176,00

- budowa kanalizacji sanitarnej – Sierakośce ETAP II
RAZEM 7.626.225,00

895.567,00

§ 10. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej
Dzia
ł
010

Rozdział

Paragraf

01008

4300
01030

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie

Kwota zł

Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
WYDATKI BIEŻĄCE:
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej:
a/ wydatki związane z realizacja ich statutowych
zadań

29.140,9.400,9.400,-

Zakup usług pozostałych
Izby rolnicze
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:

9.400,19.740,19.740,-
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2850
020
02001

4170

4210
4300
4500
400
40002

4010
4040
4110
4120
4170

1) dotacja na zadania bieżące

19.740,-

Wpłaty gmin na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Leśnictwo
Gospodarka leśna
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

19.740,-

Wynagrodzenia bezosobowe

4390
4410
4440
4480
4530
4700

210.000,5.000,5.000,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

205.000,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

20.000,171.000,14.000,-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
WYDATKI BIEŻĄCE:
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

193.000,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b/wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

4210
4260
4270
4280
4300
4370

210.000,210.000,210.000,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii / w tym UG 7.000,-/
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz,
opinii
Podróże służbowe krajowe
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Podatek od nieruchomości / UG /
Podatek VAT
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

193.000,193.000,192.000,83.900,62.629,4.766,12.415,1.090,3.000,108.100,13.100,25.000,9.000,400,8.000,1.600,10.000,2.500,2.500,30.000,5.000,1.000,-

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.000,Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
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3020
600

1.000,Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

60016

4210
4270
4300
4430
4480

6050

Zakup materiałów i wyposażenia
/ w tym Fundusz sołecki 1.500,- /
Zakup usług remontowych
/ w tym Fundusz sołecki 12.194,20 /
Zakup usług pozostałych
/ w tym: 29.644,97 Fundusz Sołecki /
Różne opłaty i składki
Podatek od nieruchomości

1.235.855,56
1.210.855,56
179.000,179.000,179.000,15.000,40.000,45.000,14.000,65.000,-

WYDATKI MAJĄTKOWE

1.031.855,56

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.031.855,56

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.031.855,56

1) Kwota 499.930,- dotyczy zadania pn: „ Przebudowa
dróg gminnych nr 116144R na dz. nr 647/5 i nr
116156R na dz. nr 1057 w miejscowości Gruszowa
2) „ Remont drogi w miejscowości Huwniki
( Osiedle) działki nr 155/14, 155/23 „– kwota 82.411,80
3) „Remont drogi w miejscowości Kłokowice działki
nr 196/7, 205 „ – kwota 15.139,72
4) „ Remont drogi w miejscowości Rybotycze działki
nr 381, 387, 388 i 250 „ – kwota 65.800,79
5) „ Remont drogi w Młodowicach działka 329 „ –
kwota 28.820,48
6) „ Remont drogi do cmentarza wraz z parkingiem
w miejscowości Kalwaria Pacławska działki nr 466,
467, 448” – kwota 50.000,7) „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 2/33, 2/59, 2/60
2/81, 2/104, 2/107 Młodowice Osiedle ” kwota
269.457,77
8) Nadzory inwestorskie dróg gminnych – 20.295 ,Drogi wewnętrzne
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

60017

4270

Zakup usług remontowych
/ F. sołecki – kwota 5.000,- /
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60095

4170
4110
4120

4210
4300
700
70005

4010
4040
4110
4120
4170

4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4410
4430
4440
4480
4500
4700

3020

Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20.000,20.000,-

Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

13.000,1.900,100,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe w tym 3.000,- GZUW

20.000,15.000,-

5.000,3.000,2.000,1.520.175,18
1.520.175,18
987.400,986.200,98.100,73.200,6.200,13.700,2.000,3.000,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

888.100,-

Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: F. Sołecki – 116.623,52 a 700,- GZUW
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych /w tym: 20.000,- GZUW i
Fundusz sołecki – kwota 5.777,15

145.700,-

Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Podróże służbowe krajowe / w tym 300 GZUW/
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

40.000,2.000,1.500,60.000,700,300,3.600,10.000,3.300,590.000,30.000,-

szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

1.000,-

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.200,-

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1.200,-
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6050

WYDATKI MAJĄTKOWE

532.775,18

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Fundusz sołecki – kwota 6.762,18

149.693,18
144.693,18

1) Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kniażycach
kwota 29.800,20
2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Kupiatyczach kwota 98.236,90
3) Roboty budowlane przy świetlicy wiejskiej
w Nowych Sadach kwota 9.893,90
6060

5.000,Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Fundusz sołecki – kwota 5.000,383.082,2) Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w części związanej z realizacją
zadań jst
383.082,- „Remont ( przebudowa) nawierzchni placów przy
budynku administracyjnym Urzędu Gminy i boisku
sportowym „ Orlik 2012”/ Program PROW/
Kwota 383.082,-

6058
6059
710
71004

4300
71035

4170

4210
4300
4480

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

233.586,149.496,-

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
WYDATKI BIEŻĄCE:
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacja ich statutowych
zadań

50.000,30.000,30.000,-

Zakup usług pozostałych

30.000,-

Cmentarze
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20.000,20.000,-

30.000,30.000,-

20.000,1.500,-

Wynagrodzenia bezosobowe

1.500,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

18.500,

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podatek od nieruchomości

8.000,7.000,3.500,-
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750

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
WYDATKI BIEŻĄCE:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75011

4010
4110
4120
75022

4210
4300
4370

3030
75023

4010
4040
4110
4120
4170
4100

4140
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4420

2.368.905,39.804,39.804,39.804,39.804,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników
-22.800,- zakres spraw obywatelskich
-10.700,-pozostałe zadania
Składki na ubezpieczenia społeczne
- 3.900,- zakres spraw obywatelskich
- 1883,- pozostałe zadania
Składki na Fundusz Pracy
- 521,- zakres spraw obywatelskich
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu )
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

33.500,-

187.101,187.101,-

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

182.101,-

5.783,521,-

5.000,5.000,2.000,2.000,1.000,-

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

182.101,2.141.900,2.111.900,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

1.338.300,108.580,235.700,31.020,3.000,20.000,-

2.109.400,1.736.600,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

372.800

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
podróże służbowe zagraniczne

20.000,-
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4430
4440
4700

3020

6060
75045

4410
751
75101

4110
4120
4170

4300
754
75403

Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

14.000,35.300,6.500,-

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.500,-

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2.500,-

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

30.000,30.000,-

Ø Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Kwalifikacja wojskowa
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Podróże służbowe krajowe
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30.000,100,100,100,100,100,1.247,1.247,1.247,1.247,955,-

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

125,20,810,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

292,-

Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Jednostki Terenowe Policji
WYDATKI BIEŻĄCE
1) Dotacje na zadania bieżące

292,132.543,500,500,500,-

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

130.043,130.043,-

4110
4120
4170

Ochotnicze straże pożarne
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1)Wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

106.543,-

75412
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4210
4260
4280
4300
4410
4430
4480
4700
75421

Zakup materiałów i wyposażenia
/w tym Fundusz sołecki kwota – 12.043,-/
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zarządzanie kryzysowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

52.043,10.000,8.000,13.000,1.000,9.000,3.500,10.000,2.000,2.000,2.000,2.000,-

Zakup materiałów i wyposażenia
4210
757

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jst
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

75702

8110
758
75818

4810
801
80101

4010
4040
4110
4120
4170

Odsetki od samorządowych papierów wartościowy lub
zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Rezerwy
ogólna 40.000,celowa 45.000,Oświata i wychowanie

2.000,350.000,350.000,350.000,350.000,350.000,85.000,85.000,85.000,85.000,85.000,-

6.113.350,-

Szkoły podstawowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego::
1) wydatki jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.841.577,2.841.577,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

1.252.090,102.000,245.660,35.200,3.000,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
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1.839.900,1.637.950,-

201.950,-
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4210
4240
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
2) Dotacje na zadania bieżące

26.800,2.700,78.300,900,13.200,1.200,2.500,700,1.000,73.850,800,914.337,-

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
/ dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Przemyśl na
pokrycie kosztów religii Kościoła Zielonoświątkowego

752,-

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty prowadzonej przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub prze osobę fizyczną
w tym :
- dotacja dla Szkoły Podst. Młodowice 266.587,- dotacja dla Szkoły Podst. Kniażyce 257.601,- dotacja dla Szkoły Podst. Sierakośce 389.397,-

913.585,-

3020
80103

4010
4040
4110
4120

4210
4240
4260
4280
4300
4440

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

87.340,-

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

87.340,-

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

383.947,383.947,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

181.310,12.700,34.920,5.000,-

265.380,233.930,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

31.450,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3.000,1.000,14.100,200,2.100,11.050,-

2) Dotacje na zadania bieżące
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2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty prowadzonej przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub prze osobę fizyczną

107.957,-

- dotacja dla oddz. przedszk. Młodowice – 46.533,- dotacja dla oddz. przedszk. Kniażyce - 61.424,3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3020
80104

4010
4040
4110
4120
4170

10.610,-

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Przedszkola
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10.610,447.966,447.966,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

134.970,9.500,24.520,3.520,500,-

227.650,173.010,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

54.640,-

4210
4220
4240
4260
4280
4300
4330

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
/ zwrot kosztów związanych z korzystaniem przez
dzieci z Gminy Fredropol z wychowania
przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez
Miasto Przemyśl na podst. przepisu art.79a ustawy
z dnia 7.IX.1991 o systemie oświaty/

900,5.000,500,2.900,200,900,36.110,-

4350
4370

Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

300,600,-

4410
4440
4700

2) dotacje na zadania bieżące
2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień ( umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
/ dotacja dla Gminy Wiejskiej Przemyśl na pokrycie
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200,6.930,100,212.496,51.530,-
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2310

kosztów pobytu dzieci z terenu Gm. Fredropol
w przedszkolach Gminy Wiejskiej Przemyśl /51.530,-/
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
/ dotacja za pobyt w przedszkolach publicznych,
przedszkolach niepublicznych, punktach
przedszkolnych dzieci z terenu Gm. Fredropol –
w przedszkolach na terenie Miasta Przemyśla –
20.613,-

2540

20.613,-

140.353,Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
( Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
w Sierakoścach „ Baśniowa Kraina” 140.353,-)
7.820,3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020

7.820,Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Gimnazja
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80110

4010
4040
4110
4120
4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

4210
4240
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700

3020
80113

4010

1.755.620,1.755.620,1.683.990,1.526.800,1.165.990,102.000,222.880,31.930,4.000,157.190,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

27.000,3.000,53.000,900,9.100,1.500,1.500,1.000,700,58.490,1.000,-

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

71.630,-

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Dowożenie uczniów do szkół
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
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71.630,329.870,329.870,256.870,117.070,87.260,-
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4040
4110
4120
4170
4780

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

4210
4270
4300
4430
4440
4500

2360

80114

4010
4040
4110
4120
4170

4210
4280
4300
4370
4410
4440
4700
80146

7.000,16.630,2.380,3.000,800,139.800,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

56.000,10.000,65.000,4.000,3.300,1.500,-

2) dotacje na zadania bieżące

73.000,-

Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
/ dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do
Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego
w Przemyślu 73.000,-/

73.000,-

Zespoły Obsługi Administracyjno – Ekonomicznej
Szkół
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

292.250,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

208.820,16.000,37.290,5.340,2.000,-

292.250,292.250,269.450,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

22.800,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

8.000,200,5.000,1.200,2.000,4.400,2.000,-

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
WYDATKI BIEŻACE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej

24.900,24.900,-

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych

24.900,-
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zadań
4300
80195

4440
851
85153

Zakup usług pozostałych

24.900,-

Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

37.220,37.220,-

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

37.220,57.000,2.000,2.000,-

37.220,37.220,-

2.000,-

Zakup usług pozostałych
4300
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4170

4210
4260
4270
4300
4370
4410
4610
4700

2310

3030
852
85202

2.000,55.000,55.000,42.100,11.000,-

Wynagrodzenia bezosobowe

11.000,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31.100,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii / UG /
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

14.400,4.000,100,10.000,100,800,1.000,700,-

2) dotacje na zadania bieżące

9.900,-

dotacje celowe przekazywane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
( umów ) miedzy jst – dotacja dla Gminy Miejskiej
Przemyśl – 9.900,-

9.900,-

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.000,-

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej

3.000,3.302.770,132.000,132.000,-
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4330
85204

a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

132.000,-

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
Rodziny zastępcze
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:

132.000,-

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3110
85206

4010
4110
4120

4410

4010
4040
4110
4120
4170

4210
4260
4270
4280
4300
4350
4410
4440
4560

4700

8.328,-

Świadczenia społeczne
Wspieranie rodziny
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8.328,31.396,31.396,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

23.760,4.638,598,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
85212

8.328,8.328,-

Podróże służbowe krajowe
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
WYDATKI BIEŻĄCE:
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

31.396,28.996,-

2.400,2.400,2.358.500,2.358.500,160.030,140.709,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

41.108,4.000,94.315,1.186,100,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

19.321,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
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
Szkolenia pracowników niebędących członkami
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2.300,1.581,1.000,100,8.000,1.300,200,2.500,1.640,-

700,-
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korpusu służby cywilnej

3110

2910

85213

4130
85214

3110
85215

3110
85216

3110
85219

4010
4040
4110
4120
4170

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.189.710,-

Świadczenia społeczne

2.189.710,-

3)Dotacje na zadania bieżące

8.760,-

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

8.760,-

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczest. w zajęciach w centr. int. Społecznej
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
składki na ubezpieczenie zdrowotne

27.100,-

27.100,27.100,27.100,27.100,-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie rentowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

143.600,-

Świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:

143.600,25.000,25.000,-

143.600,143.600,-

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

25.000,-

Świadczenia społeczne
Zasiłki stałe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:

25.000,94.560,94.560,-

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

94.560,-

Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

94.560,347.635,347.635,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

246.945,16.400,26.300,6.400,500,-
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4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4700

3020
85228

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

49.590,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii /UG /
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

10.000,11.090,4.500,300,10.000,1.100,1.000,5.000,6.000,600,-

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.500,-

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1.500,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4170
4110
4120

Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

12.736,12.736,6.736,6.736,-

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.058,1.544,134,6.000,-

3110

Świadczenia społeczne

6.000,121.915,121.915,-

4210

Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) Wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

118.915,-

Świadczenia społeczne
/ środki na finansowanie prac społeczno – użytecznych
– 20.275,- oraz środki na realizację zadania Pomoc
państwa w zakresie dożywiania – 98.640,- /

118.915,-

Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

375.719,339.120,339.120,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne

229.350,17.600,-

85295

3110

854
85401

4010
4040
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3.000,3.000,3.000,-

325.880,297.410,-
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4110
4120

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

44,140,6.320,28.470,-

4210
4220
4260
4280
4300
4440

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Odpis na Zakładowy Fundusz św. Socjalnych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

13.240,-

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Pomoc materialna dla uczniów
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:

13.240,35.000,35.000,-

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

35.000,-

Stypendia dla uczniów

35.000,-

3020
85415

3240
85446

4300
900
90001

4010
4040
4110
4120
4170

4210
4260
4270
4280
4300
4360
4390
4410
4440

3.400,5.000,5.200,200,1.120,13.550,-

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a/ wydatki związane z realizacja ich statutowych
zadań

1.599,1.599,-

Zakup usług pozostałych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.599,6.899.625,26
6.397.937,57
709.000,-

1.599,1.599,-

707.700,140.000,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

107.910,7.533,21.057,500,3.000,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

567.700,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii /w tym UG 7.000,-/
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz,
opinii
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
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17.000,70.000,18.000,400,26.000,1.800,10.000,4.000,3.500,-
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4480
4530
4700

3020

Podatek od nieruchomości / UG/
Podatek VAT
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

400.000,16.000,1.000,-

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1.300,1.300,-

WYDATKI MAJĄTKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
6050

w tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
w tym Fundusz sołecki kwota – 17.672,29
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzgodnieniami oraz dokumentacją formalno – prawną
dla realizacji inwestycji „ Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz
z budynkiem technicznym w miejscowości Rybotycze
gm. Fredropol”- 30.000,-/

5.688.937,57
115.700,57
115.700,57

- „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja
oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym
w miejscowości Rybotycze gmina Fredropol”13.227,84 środki własne
- Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku na
działce 322/1 wraz z przepompownią
w miejscowości Młodowice - kwota 41.205,- Odhumusowanie terenu do badań archeologicznych kwota 5.289,- Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Sierakoścach kwota 8.306,44
5.537.237,2) Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w części związanej z realizacją
zadań jst
1.608.291,- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Sierakośce Etap II, Nowe Sady i Sólca kwota
1.608.291,- / Program PROW/
6058
6059
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

895.567,662.724,50.000,3.928.946,-

- „ Budowa oczyszczalni ścieków w Darowicach
z przerzutem ścieków w miejscowości Kupiatycze”
Kwota 3.928.946,- /Program PROW/
6058
6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
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2.486.176,1.442.770,-
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Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060

36.000,Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
/ GZUW – kwota 36.000,- /

90002

4210
4300

Gospodarka odpadami
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1)wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

268.000,268.000,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

3.000,265.000,-

268.000,268.000,-

- Realizacja Programu Usuwania Azbestu 10.000,- Wywóz nieczystości z terenu Gminy Fredropol –
255.000,- /
90003

4210
4300
90004

4210
90015

4260
4270
4300
4480

6050
90019

Oczyszczanie miast i wsi
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

47.000,47.000,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) Wydatki jednostek budżetowych
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.000,46.000,1.000,1.000,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Oświetlenie ulic placów i dróg
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją jej statutowych
zadań

47.000,47.000,-

1.000,1.000,1.000,160.687,69
140.962,140.962,140.962,-

Zakup energii
/ w tym F. sołecki 45.414,35 /
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podatek od nieruchomości

103.962,-

WYDATKI MAJĄTKOWE

19.725,69

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

19.725,69

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym Fundusz sołecki kwota 19.725,69
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

19.725,69
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30.000,1.000,6.000,-

10.000,-
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4210
4300
90095

WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) Wydatki jednostek budżetowych
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

10.000,-

Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) Wydatki jednostek budżetowych
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych

15.000,15.000,-

4300
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

92105

4210
4300

4306
92116

2480
926
92605

4170

4210
4300
4410

10.000,10.000,2.000,8.000,-

15.000,15.000,15.000,189.150,19.150,19.150,13.000,13.000,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

5.000,8.000,-

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w części związanej z realizacją
zadań jst

6.150,-

Zakup usług pozostałych
w tym kwota 6.150,- wkład do Projektu „ Festiwal
Smaków Wyszehradzkich „
Biblioteki
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:

6.150,170.000,170.000,-

1) dotacje na zadania bieżące

170.000,-

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

170.000,191.630,46.500,46.500,6.500,1.000,-

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000,-

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

5.500,-

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe

1.500,3.000,1.000,-
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2360

92601

4010
4040
4110
4120
4170

4210
4260
4300
4440

6060

2) dotacje na zadania bieżące

40.000,-

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego – 40.000,Obiekty sportowe
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostki budżetowej
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

40.000,-

145.130,135.130,135.130,44.310,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne /UG 3000,-/
Składki na Fundusz Pracy / UG 500/
Wynagrodzenia bezosobowe / UG 20.000,- /

16.000,1.400,5.980,930,20.000,-

b/ wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

90.820,-

Zakup materiałów i wyposażenia
W tym kwota UG 7.000/
Zakup energii / w tym UG 26.000,- /
Zakup usług pozostałych / w tym UG 4.000,- /
Odpis na ZFŚS

76.000,5.000,820,-

WYDATKI MAJĄTKOWE

10.000,-

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10.000,-

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
w tym Fundusz sołecki kwota 10.000,Ogółem wydatki

10.000,-

9.000,-

23.305.110,-

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik
Nr 1do uchwały budżetowej
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fredropol
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i zostanie
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Gminy
Józej Kożuch
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Załącznik do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 grudnia 2014 r.
I ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
Podmiot
otrzymujący
dotację
Izba Rolnicza
Jednostki
Terenowe Policji
Gmina Miejska
Przemyśl
Gminna
Biblioteka
Publiczna
we Fredropolu

Kwota
dotacji

Zadanie realizowane

19.740,- Wpłata na rzecz Izby Rolniczej
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – na
500,- wydatki bieżące
9.900,- Pokrycie kosztów pobytu w Izbie
Wytrzeźwień mieszkańców gminy Fredropol

170.000,- Koszty bieżącej działalności

Gmina Wiejska
Przemyśl

51.530,- Na pokrycie bieżących wydatków pobytu
dzieci z gminy Fredropol w niepublicznych
przedszkolach

Gmina Miejska
Przemyślu

Na pokrycie bieżących wydatków pobytu
20.613,- dzieci z gminy Fredropol w przedszkolach
publicznych niepublicznym , prywatnym,
punktach przedszkolnych
Koszty bieżącej działalności
752,- Pokrycie kosztów nauki religii
Szkoły Podstawowe – 752,-

Gmina Miejska
Przemyśl
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Rodzaje dotacji
Wpłata
Wpłata
Celowa na zadania bieżące

Podmiotowa

Celowa na podstawie
porozumienia

Celowa na zadania bieżące
Celowa na podstawie
porozumienia

Strona 1

II ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
Podmiot otrzymujący
dotację

Kwota
dotacji
w zł.

Podmiot wybrany w drodze
konkursu

Stowarzyszenie „ Inicjatywy
Podkarpacia”
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Sierakoścach
im. Jana Pawła II
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Kniażyc
Publiczna Szkoła
Podstawowa im. M.
Konopnickiej w Kniażycach
Pani Maria RyznerFeduniewicz Publiczna
Szkoła Podstawowa im. L.
Marjańskiej w Młodowicach
Stowarzyszenie „ Inicjatywy
Podkarpacia” Niepubliczne
Przedszkole „ Baśniowa
Kraina” w Sierakoścach
Podmiot wybrany w drodze
konkursu

Zadanie realizowane

73.000,- Dowożenie dzieci
niepełnosprawnych do
Ośrodka RehabilitacyjnoWychowawczego
w Przemyślu
389.397,- Koszty bieżące działalności
szkoły

Rodzaj dotacji

Celowa na zadania zlecone

podmiotowa

257.601,- Koszty bieżące działalności
szkoły
61.424,- oddziału przedszkolnego

podmiotowa

266.587,- Koszty bieżące działalności
szkoły
46.533,- oddziału przedszkolnego

podmiotowa

140.353,- Koszty bieżące działalności
przedszkola
Upowszechnianie kultury
40.000,- fizycznej poprzez organizację
zawodów sportowych wśród
młodzieży – piłka nożna, tenis
stołowy

podmiotowa
Celowa na zadania zlecone

Zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku
L.p.
1.

Dzia
ł
600

Rozdz
iał
60016

2.

700

3
4

§

Kwota

Nazwa zadania
inwestycyjnego
„Przebudowa dróg gminnych nr
116144R na dz. nr 647/5 i nr
116145 na dz. nr
1057 w miejscowości
Gruszowa”
Remont ( przebudowa)
nawierzchni placów przy
budynku administracyjnym
Urzędu Gminy i boisku
sportowym „ Orlik 2012”
Program PROW – 383.082,Dokumentacja projektowa na
budowę świetlicy wiejskiej
/ Fundusz sołecki /

6050

499.930,-

70005

6058
6059

233.586,149.496,-

700

70005

6050

6.762,18

900

90001

6050

30.000,- Wykonanie dokumentacji

projektowej wraz z uzgodnieniami
oraz dokumentacją formalno –
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Rok
2015

Jednostka
realizująca
Gmina
Fredropol

2015

Gmina
Fredropol

2015

Gmina
Fredropol

2015

Gmina
Fredropol

Strona 2

prawną dla realizacji inwestycji
„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
i modernizacja oczyszczalni
ścieków wraz z budynkiem
technicznym w miejscowości
Rybotycze Gm. Fredropol „

5.

900

90001

6058
6059
6050
6058
6059

895.567,662.724,50.000,2.486.176,1.442.770,-

6.

900

90001

7.

900

90001

6050

13.227,84

8

900

90001

6050

5.969,06

9

900

90001

6050

11.703,23

10

900

90015

6050

19.725,69

11

900

90001

6050

41.205,-

12

900

90001

6050

5.289,-

13

900

90001

6050

8.306,44

14

600

60016

6050

82.411,80

15

600

60016

6050

15.139,72

16

600

60016

6050

65.800,79

17

600

60016

6050

28.820,48

18

600

60016

6050

50.000,-

19

600

60016

6050

269.457,77

Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Sierakośce Etap
II, Nowe Sady i Sólca
Budowa oczyszczalni ścieków
w Darowicach z przerzutem
ścieków w miejscowości
Kupiatycze
Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej i modernizacja
oczyszczalni ścieków wraz
z budynkiem technicznym
w miejscowości Rybotycze Gm.
Fredropol
Wkład własny do dokumentacji
na kanalizację w sołectwie /
Fundusz sołecki /
Dokumentacja na kanalizacje
w sołectwie /Fundusz sołecki /
Rozbudowa oświetlenia
ulicznego / Fundusz sołecki /
Przyłącz kanalizacji sanitarnej
do budynku na działce 322/1
wraz z przepompownią
w miejscowości Młodowice
zobowiązanie
Odhumusowanie terenu do
badań archeologicznych
zobowiązanie
Rozbudowa kanalizacji
deszczowej w Sierakoścach
zobowiązanie
Remont drogi w miejscowości
Huwniki ( Osiedle) działka nr
155/14, 155/23
zobowiązanie
Remont drogi w miejscowości
Kłokowice dz. nr 196/7, 205
zobowiązanie
Remont drogi w miejscowości
Rybotycze działki nr
381,387,388 i 250
zobowiązanie
Remont drogi w Młodowicach
Dz. 329 zobowiązanie
Remont drogi do cmentarza
wraz z parkingiem
w miejscowości Kalwaria
Pacławska działki nr 466,467
Przebudowa drogi gminnej dz.
nr 2/33 , 2/59, 2/60, 2/81, 2/104,
2/107 Młodowice Osiedle –
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2015

Gmina
Fredropol

2015

Gmina
Fredropol

2015

Gmina
Fredropol

2015

Gmina
Fredropol

2015

Gmina Fredropol

2015
2015

Gmina
Fredropol
Gmina Fredropol

2015

Gmina Fredropol

2015

Gmina
Fredropol

2015

Gmina
Fredropol

2015

Gmina
Fredropol

2015

Gmina
Fredropol

2015

Gmina
Fredropol
Gmina
Fredropol

2015

2015

Gmina
Fredropol
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20

600

60016

6050

21

700

70005

6050

22

700

70005

6050

23

700

70005

6050

Raze
m

zobowiązanie
20.295,- Nadzory inwestorskie dróg
gminnych
zobowiązanie
29.800,20 Remont budynku przy świetlicy
wiejskiej w Kniażycachzobowiązanie
98.236,90 Termomodernizacja budynku
Szkoły Podst. w Kupiatyczach
zobowiązanie
9.893,90 Roboty budowlane przy
świetlicy wiejskiej w Nowych
Sadach - zobowiązanie
7.232.294,x

2015

Gmina
Fredropol

2015

Gmina
Fredropol

2015

Gmina
Fredropol

2015

Gmina Fredropol

x

x

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne - kwota ogółem 81.000,
w tym Fundusze sołeckie 15.000,-

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Kożuch
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