
 

 

UCHWAŁA Nr XIX/131/09 

RADY GMINY KREMPNA 

z dnia 22 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krempna na 2009 rok 
 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 

2001 r. poz. 1591 z późn zm.) art. 165, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195, ust 3 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 88 lit. „h" ustawy z dnia 31 stycznia 

1989 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy na 2009 rok w wysokości 5.011.652 zł 

 

w tym: 

 

Dz. 020 – LEŚNICTWO                                                                                                                      45.065 zł 

 

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                          40.800 zł 

 

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                             42.310 zł 

 

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

               KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                             334 zł 

 

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 

               I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  

               PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                      796.772 zł 

 

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                     2.870.257 zł 

 

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA                                                                                                     1.211.314 zł 

 

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                              4.800 zł 

 

2. Zestawienie planu dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł określa 

załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. 1. Uchwala się plan wydatków budżetowych Gminy Krempna na 2009 r. w wysokości 7.940.367 zł 

 

w tym: 

 

Dz.010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                 10.576 zł 

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                           10.000 zł 

01030 – Izby rolnicze                                                                                                                             576 zł 

 

Dz. 020 – LEŚNICTWO                                                                                                                      45.065 zł 

02001 – Gospodarka leśna                                                                                                                 45.065 zł 

 

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                        32.652 zł 

40002 – Dostarczanie wody                                                                                                               32.652 zł 

 

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                   36.000 zł 

60004 – Lokalny transport zbiorowy                                                                                                      6.000 zł 

60016 – Drogi publiczne gminne                                                                                                         30.000 zł 

 

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                          49.000 zł 

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                               49.000 zł 

 

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                16.000 zł 

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                 10.000 zł 

71014 – Opracowania geodezyjne kartograficzne                                                                                    6.000 zł 

 



Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                        1.078.606 zł 

75011 – Urzędy wojewódzkie                                                                                                            42.060 zł 

75022 – Rady gmin                                                                                                                          45.912 zł 

75023 – Urzędy gmin                                                                                                                      971.634 zł 

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                           2.000 zł 

75095 – Pozostała działalność                                                                                                            17.000 zł 

 

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

               KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                              334 zł 

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     334 zł 

 

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                        131.139 zł 

75412 – Ochotnicze straże pożarne                                                                                                   129.139 zł 

75421 – Zarządzanie kryzysowe                                                                                                           2.000 zł 

 

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 

               I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 

               PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                        15.000 zł 

75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych                                           15.000 zł 

 

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                        35.000 zł 

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

    i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                        35.000 zł 

 

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                         60.000 zł 

75818 – Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                      60.000 zł 

 

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                            1.827.488 zł 

80101 – Szkoły podstawowe                                                                                                         1.039.315 zł 

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                   40.559 zł 

80110 – Gimnazja                                                                                                                           523.219 zł 

80113 – Dowożenie uczniów do szkół                                                                                               140.031 zł 

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                   7.590 zł 

80148 – Stołówki szkolne                                                                                                                  66.474 zł 

80195 – Pozostała działalność                                                                                                            10.300 zł 

 

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA                                                                                                         30.000 zł 

85153 – Zwalczanie narkomanii                                                                                                            3.000 zł 

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              27.000 zł 

 

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA                                                                                                     1.443.856 zł 

85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 

             emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 863.700 zł 

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

   pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

   oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                                            6.330 zł 

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                           185.700 zł 

85215 – Dodatki mieszkaniowe                                                                                                          55.000 zł 

85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                  142.533 zł 

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                              33.703 zł 

85295 – Pozostała działalność                                                                                                          156.890 zł 

 

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                            60.720 zł 

85401 – Świetlice szkolne                                                                                                                 55.325 zł 

85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                              5.055 zł 

85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                     340 zł 

 

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                  2.939.931 zł 

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                 2.799.064 zł 

90002 – Gospodarka odpadami                                                                                                           54.367 zł 

90003 – Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                            500 zł 

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                  1.000 zł 

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                              85.000 zł 

 

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                         117.000 zł 

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                80.000 zł 

92116 – Biblioteki                                                                                                                            37.000 zł 



 

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                             12.000 zł 

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                           12.000 zł 

 

2. Ustala się wysokość rezerw w kwocie 60.000 zł 

 

z tego: 

 

a) rezerwa ogólna 60.000 zł 

 

3. Zestawienie szczegółowe wydatków budżetowych określa załącznik nr 2 do uchwały.  

 

§ 3. 1. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 2.928.715 zł. 

 

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy ustala się pożyczkę inwestycyjną w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 586.221 zł, bankowy kredyt pomostowy w wysokości 

2.169.282 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 173.212 zł. 

 

3. Uchwala się wysokość rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty do spłaty w 2009 roku w 

wysokości 90.000 zł. 

 

4. Źródłem sfinansowania rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty ustala się kredyt bankowy. 

 

5. Zestawienie przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do uchwały. 

 

§ 4. Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej określa załącznik nr 4 do uchwały. 

 

§ 5. 1. Uchwala się plan dochodów własnych w sposób następujący: 

 

a) Stołówki szkolne 58.000 zł. 

 

2. Uchwala się plan wydatków własnych w sposób następujący: 

 

a) Stołówki szkolne 58.000 zł. 

 

3. Zestawienie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych określa załącznik nr 5 do uchwały. 

 

§ 6. 1. Uchwala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

wysokości 1.000 zł. 

 

2. Uchwala się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 

1.000 zł. 

 

3. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia 

załącznik nr 6 do uchwały. 

 

§ 7. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 

 

z tego:  

 

a) na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2009 rok w kwocie 2.928.715 zł, 

 

b) na pokrycie deficytu przejściowego w ciągu roku budżetowego 100.000 zł, 

 

c) na spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2009 w kwocie 90.000 zł. 

 

§ 8. 1. Ustala się wysokość dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej z 

budżetu gminy w sposób następujący: 

 

a) dostarczanie wody 32.652 zł, 

 

b) wywóz odpadów komunalnych 54.367 zł. 

 

2. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych z budżetu gminy w sposób następujący: 

 

a) instytucje kultury 67.000 zł; 

 



z tego: 

 

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 30.000 zł, 

 

- Gminna Biblioteka Publiczna 37.000 zł, 

 

b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Myscowej – dotacja dla 12 uczniów w kwocie 61.200 zł, 

 

c) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabiu - dotacja dla 14 uczniów w kwocie 71.400 zł. 

 

3. Ustala się dotację dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 576 zł. 

 

4. Ustala się dotację celową na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty spoza 

sektora finansów publicznych polegające na organizowaniu zawodów w piłce nożnej w wysokości 12.000 zł 

 

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

30.000 zł. 

 

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wynoszą 27.000 zł oraz wydatki na zadania związane z profilaktyką określoną w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii – 3.000 zł. 

 

§ 10. 1. Dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco: 

 

a) dochody 969.024 zł 

 

b) wydatki 969.024 zł 

 

2. Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia załącznik nr 7. 

 

§ 11. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w kwocie 

2.805.503,00 zł 

 

w tym: 

 

Rok Cel Zadanie Kwota 

2009 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej  

w Krempnej i w Kotani 

Budowa kanalizacji w Krempnej i  

w Kotani budowa oczyszczalni ścieków 

w Krempnej  

2.755.503 zł 

Poprawa warunków do prowadzenia 

działalności kulturalnej 

Remont obiektów kulturalnych  

w Krempnej, Świątkowej Wielkiej 

i w Polanach 

50.000 zł 

 

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

 

a) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 

100.000 zł, 

 

b) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, 

 

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 

 

d) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000 zł. 

 

§ 13. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, nadzór nad jej realizacją zleca się Komisji 

Rewizyjnej. 

 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009 r. 

 

 

Wiceprzewodnicząca 

Rady Gminy Krempna 



 

Agata Sym 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XIX/131/09 

Rady Gminy Krempna 

z dnia 22 stycznia 2009 r. 

 

 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW 

I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA 
 

Dział TREŚĆ KWOTA 

   

020 LEŚNICTWO 45.065 

 w tym: 

- dochody majątkowe                                                                              45.065 

 

 z tego: 

- wpływy ze sprzedaży drewna                                                                45.065 

 

   

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40.800 

 w tym: 

- dochody bieżące                                                                                    40.800 

 

 z tego: 

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości                                            800 

 

 - wpływy z czynszów najmu i odpłatności za centralne ogrzewanie                40.000  

   

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42.310 

 w tym: 

- dochody bieżące                                                                                   42.310 

 

 z tego: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

  administracji rządowej                                                                            42.060 

 

 

 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej                    250  

   

751 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

 

334 

 w tym: 

- dochody bieżące                                                                                        334 

 

 z tego: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w zakresie 

  prowadzenia i aktualizacji rejestru stałych wyborców                                      334 

 

 

 

   

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

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

 

 

796.772 

 w tym: 

- dochody bieżące                                                                                 796.772 

 

 z tego: 

- podatki i opłaty od osób prawnych                                                         340.600 

a) podatek od nieruchomości                                                                   161.300 

b) podatek rolny                                                                                        3.800 

c) podatek leśny                                                                                    174.100 

d) podatek od środków transportowych                                                        1.400 

 

 - podatki i opłaty od osób fizycznych                                                        172.300 

a) podatek od nieruchomości                                                                     99.000 

b) podatek rolny                                                                                      25.000 

c) podatek leśny                                                                                      20.300 

d) podatek od środków transportowych                                                      12.000 

e) podatek od spadków i darowizn                                                               1.000 

f) podatek od czynności cywilno - prawnych                                               15.000 

 

 - opłata skarbowa                                                                                      5.000  

 - opłata za wpis do rejestru działalności gospodarczej                                     1.000  



 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                30.000  

  - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych                       246.872  

 - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych                             1.000  

   

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2.870.257 

 w tym: 

- dochody bieżące:                                                                              2.870.257 

 

 z tego: 

- część oświatowa subwencji ogólnej                                                    1.549.828 

 

 - część wyrównawcza subwencji ogólnej                                               1.259.379  

 - część równoważąca subwencji ogólnej                                                     59.050  

 - odsetki od środków na rachunkach bankowych                                           2.000  

   

852 POMOC SPOŁECZNA 1.211.314 

  w tym: 

- dochody bieżące                                                                               1.211.314 

 

 

 z tego: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie 

  świadczeń rodzinnych          863.700 

 

 

 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej                    500  

 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie 

  opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne                                            6.330 

 

 

 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat 

  zasiłków stałych                                                                                    56.600 

 

 

 - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych w zakresie 

  wypłat zasiłków okresowych                                                                 114.100 

 

 

 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie 

  utrzymania GOPS                                                                                  27.600 

 

 

 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie 

  dożywiania uczniów                                                                               65.000 

- dotacja na realizację zadań w ramach Programu Integracji Społecznej           74.484 

 

 

 - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze                                              1.500  

 - odpłatność uczniów za dożywianie                                                            1.500  

   

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.800 

 w tym: 

- dochody bieżące                                                                                      4.800 

 

 z tego: 

- wpływy z usług szkolnych schronisk młodzieżowych                                    4.800 

 

 OGÓŁEM 5.011.652 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XIX/131/09 

Rady Gminy Krempna 

z dnia 22 stycznia 2009 r. 

 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 

KLASYFIKACJA BUDŻETOWEJ 
 

Dz. Rozdz. TREŚĆ KWOTA 

    

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10.576 

    

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

w tym: 

           - wydatki majątkowe                           10.000 

10.000 

    

 01030 Izby rolnicze 

w tym: 

          - wydatki bieżące                                       576 

             z tego: 

                      a) dotacje - 576 

576 

    



020  LEŚNICTWO 45.065 

    

 02001 Gospodarka leśna 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   45.065 

            z tego: 

                     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.904 

45.065 

    

400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 

GAZ I WODĘ 

 

32.652 

    

 40002 Dostarczanie wody 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   32.652 

            z tego: 

                      a) dotacje - 32.652 

32.652 

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36.000 

    

 60004 Lokalny transport zbiorowy 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                     6.000 

6.000 

    

 60016 Drogi publiczne gminne 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   30.000 

30.000 

    

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 49.000 

    

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   49.000 

49.000 

    

710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 16.000 

    

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                    10.000 

10.000 

    

 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                     6.000 

6.000 

    

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.078.606 

    

 75011 Urzędy wojewódzkie 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   42.060 

            z tego: 

                     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 42.060 

42.060 

    

 75022 Rady gmin 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   45.912 

45.912 

    

 75023 Urzędy gmin 

w tym: 

        - wydatki bieżące                                  971.634 

          z tego: 

                  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  -  743.054 

971.634 

    

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                     2.000 

2.000 

    

 75095 Pozostała działalność 

w tym:  

          - wydatki bieżące                                  17.000 

17.000 



    

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

 

334 

    

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                        334 

            z tego: 

                    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 334 

334 

    

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 131.139 

    

 75412 Ochotnicze straże pożarne 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   79.139 

           z tego: 

                  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 44.419 

         - wydatki majątkowe                             50.000 

129.139 

    

 75421 Zarządzanie kryzysowe 

w tym:  

          - wydatki bieżące                                    2.000 

2.000 

    

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

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

 

 

15.000 

    

 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   15.000 

            z tego: 

                     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.000 

15.000 

    

757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 35.000 

    

 75702 Obsługa papierów wartościowych 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                  35.000 

            z tego: 

                     a) wydatki na obsługę długu publicznego - 35.000 

35.000 

    

758  RÓŻNE ROZLICZENIA 60.000 

    

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

w tym: 

- wydatki bieżące                                          60.000  

60.000 

    

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.827.488 

    

 80101 Szkoły podstawowe 

w tym: 

         - wydatki bieżące                               1.039.315 

            z tego: 

                     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 769.310 

                     b) dotacje          - 132.600 

1.039.315 

    

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   40.559 

            z tego: 

                     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 33.740 

40.559 

    

 80110 Gimnazja 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                 523.219 

            z tego: 

                     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 419.913 

523.219 



    

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                 140.031 

            z tego: 

                     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 59.011 

140.031 

    

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                     7.590 

7.590 

    

 80148 Stołówki szkolne 

W tym: 

         - wydatki bieżące                                    66.474 

z tego: 

           a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -     61.248 

66.474 

    

 80195 Pozostała działalność 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   10.300 

10.300 

    

851  OCHRONA ZDROWIA 30.000 

    

 85153 Zwalczanie narkomanii 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                     3.000 

3.000 

    

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   27.000 

            z tego: 

                     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.543 

27.000 

    

852  POMOC SPOŁECZNA 1.443.856 

    

 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                 863.700 

            z tego: 

                     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.336 

 

863.700 

    

 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                    6.330 

 

 

6.330 

    

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

w tym: 

         - wydatki bieżące                                 185.700 

185.700 

    

 85215 Dodatki mieszkaniowe 

w tym: 

          - wydatki bieżące                                  55.000 

55.000 

    

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                 142.533 

            z tego: 

                    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -  120.473 

142.533 

    

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   33.703 

            z tego: 

                     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 32.683 

33.703 

    



 85295 Pozostała działalność 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                156.890 

            z tego: 

                     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.500 

156.890 

    

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 60.720 

    

 85401 Świetlice szkolne 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   55.325 

            z tego: 

                    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 47.739 

55.325 

    

 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                     5.055 

            z tego: 

                     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.955 

5.055 

    

 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                        340 

340 

    

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.939.931 

    

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

w tym: 

         - wydatki majątkowe                         2.799.064 

2.799.064 

 

    

 90002 Gospodarka odpadami 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   54.367 

            z tego: 

                     a) dotacje - 54.367 

54.367 

    

 90003 Oczyszczanie miast i wsi 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                     500 

500 

    

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

W tym: 

           - wydatki bieżące                                   1.000 

1.000 

    

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   85.000 

85.000 

    

921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 117.000 

    

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   30.000 

            z tego: 

                     a) dotacje - 30.000 

         - wydatki majątkowe                             50.000 

80.000 

    

 92116 Biblioteki 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                   37.000 

            z tego: 

                     a) dotacje - 37.000 

37.000 

    

926  KULTURA FYZYCZNA I SPORT 12.000 

    

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

W tym: 

12.000 



          - wydatki bieżące                                  12.000 

            z tego: 

                     a) dotacje - 12.000 

    

  OGÓŁEM 7.940.367 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XIX/131/09 

Rady Gminy Krempna 

z dnia 22 stycznia 2009 r. 

 

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODOW I ROZCHODÓW W ROKU 2009 
 

PRZYCHODY         OGÓŁEM                                                                                                      3.018.715 zł 

w tym: 

         paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                  3.018.715 zł 

 

 

ROZCHODY            OGÓŁEM                                                                                                         90.000 zł 

w tym: 

          paragraf 992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                           90.000 zł 

 

===================================================== 

 

 

 

Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XIX/131/09 

Rady Gminy Krempna 

z dnia 22 stycznia 2009 r. 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

W KREMPNEJ NA 2009 ROK 
 

PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                  224.166 zł 

w tym: 

          - odpłatność za dostarczanie wody                                                                                         57.956 zł 

          - dotacja przedmiotowa - dostarczanie wody                                                                           32.652 zł 

          - odpłatność za zrzut odpadów komunalnych                                                                           67.594 zł 

          - dotacja przedmiotowa - gromadzenie i wywóz stałych odpadów komunalnych                          54.367 zł 

          - odpłatność za zrzut ścieków                                                                                                11.597 zł 

 

WYDATKI OGÓŁEM                                                                                                                       224.166 zł 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                                                                                                 224.166 zł 

====================================================== 

 

 

 

Załącznik Nr 5 

do uchwały Nr XIX/131/09 

Rady Gminy Krempna 

z dnia 22 stycznia 2009 r. 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH 

NA 2009 ROK 
 

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  

 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 

 



STOŁÓWKI SZKOLNE 

 

PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                   58.000 zł 

 

w tym: 

- wpływy z odpłatności za dożywianie uczniów                                                                                 58.000 zł 

 

WYDATKI OGÓŁEM                                                                                                                        58.000 zł 

 

w tym: 

- wydatki bieżące                                                                                                                            58.000 zł 

====================================================== 

 

 

 

Załącznik Nr 6 

do uchwały Nr XIX/131/09 

Rady Gminy Krempna 

z dnia 22 stycznia 2009 r. 

 

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK 
 

PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                      1.000 zł 

 

w tym: 

- wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego                                                                                    1.000 zł 

 

WYDATKI OGÓŁEM                                                                                                                           1.000 zł 

 

w tym: 

- wydatki bieżące                                                                                                                              1.000 zł 

 

====================================================== 

 

 

 

Załącznik Nr 7 

do uchwały Nr XIX/131/09 

Rady Gminy Krempna 

z dnia 22 stycznia 2009 r. 

 

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

GMINIE NA ROK 2009 
 

DOCHODY 
 

Dz. Rozdz. § TREŚĆ KWOTA 

     

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42.060 

     

 75011  Urzędy wojewódzkie 42.060 

     

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom ustawami 

 

 

42.060 

     

751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW - NICTWA 

 

334 

     

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony 

prawa 

 

334 



     

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom ustawami 

 

 

334 

     

852   POMOC SPOŁECZNA 926.630 

     

 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społeczne 

 

863.700 

     

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom ustawami 

 

 

863.700 

     

 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 

świadczenia rodzinne 

 

 

6.330 

     

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom ustawami 

 

 

6.330 

     

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

 

56.600 

     

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom ustawami 

 

 

56.600 

     

   OGÓŁEM 969.024 

 

 

WYDATKI 
 

Dz. Rozdz. TREŚĆ KWOTA 

    

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42.060 

    

 75011 Urzędy wojewódzkie 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                 42.060 

            z tego: 

                     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 42.060 

42.060 

    

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

 

334 

    

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                       334 

            z tego: 

                    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 334 

334 

    

852  POMOC SPOŁECZNA 926.630 

    

 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społeczne 

w tym: 

         - wydatki bieżące                               863.700 

            z tego: 

                    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 24.336 

 

863.700 

    

 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 

rodzinne 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                    6.330 

 

 

6.330 



    

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

w tym: 

         - wydatki bieżące                                  56.600 

 

56.600 

    

  OGÓŁEM 969.024 

 

 

 

 

 

 

 


