
 
 
 

Załącznik 
do uchwały Nr XXVII/190/09 

Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 25 września 2009 r. 

 
 

 
 

OBWIESZCZENIE 
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE 

z dnia 25 września 2009 r. 
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXII/150/2009 
Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1-3, art. 166, 
art. 167 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.); Rada Gminy Krościenko Wyżne uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok w wysokości 10 721 781,12 zł 
w działach klasyfikacji budżetowej, w tym: 

 

1 2 3 4 

    

010 Rolnictwo i łowiectwo  964,00 

 1. Dochody bieżące, w tym: 964,00  

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

964,00  

    

020 Leśnictwo  200,00 

 1. Dochody bieżące, w tym: 200,00  

 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 

200,00  

    

600 Transport i łączność  223 000,00 

 1. Dochody bieżące, w tym: 19 000,00  

 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

19 000,00  

 2. Dochody majątkowe, w tym: 204 000,00  

 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

45 000,00  

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 

159 000,00  



gmin) 

    

700 Gospodarka mieszkaniowa  33 300,00 

 1. Dochody bieżące, w tym: 33 300,00  

 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości 

3 000,00  

 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 

30 000,00  

 Pozostałe odsetki 300,00  

    

750 Administracja publiczna   44 000,00 

 1. Dochody bieżące, w tym: 44 000,00  

 Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla 
płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa  

469,00  

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

43 231,00  

 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami – dochody z tytuły wydawania dowodów osobistych 

300,00  

    

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

 8 654,00 

 1. Dochody bieżące, w tym: 8 654,00  

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

8 654,00  

    

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

 3 900 749,00 

 1. Dochody bieżące, w tym: 3 900 749,00  

 Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych  

2 237 799,00  

 Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych  

2 800,00  

 Podatek od nieruchomości 1 243 848,00  

 Podatek rolny 214 649,00  

 Podatek leśny 1 089,00  

 Podatek od środków transportowych 57 864,00  

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

4 000,00  

 Podatek od spadków i darowizn 5 500,00  

 Opłata od posiadania psów 1 000,00  

 Wpływy z opłaty skarbowej 14 500,00  

 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 700,00  

 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 37 000,00  

 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za 

8 000,00  



wydanie zezwolenia lub zmianę profilu działalności gospodarczej 

 Podatek od czynności cywilnoprawnych  67 000,00  

 Wpływy z różnych opłat – opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty 
za zabezpieczenie należności 

2 000,00  

 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00  

    

758 Różne rozliczenia   4 391 168,00 

 1. Dochody bieżące, w tym: 4 391 168,00  

 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 

3 502 766,00  

 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 858 402,00  

 Pozostałe odsetki 30 000,00  

    

801 Oświata i wychowanie   3 600,00 

 1. Dochody bieżące, w tym: 3 600,00  

 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 

3 000,00  

 Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla 
płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa  

600,00  

    

852 Pomoc społeczna  1 936 511,00 

 1. Dochody bieżące, w tym: 1 936 511,00  

 Wpływy z usług – częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze 4 050,00  

 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla 
płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 

602,00  

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

1 572 300,00  

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

236 704,00  

 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami – częściowa opłatność za usługi 
specjalistyczne 

190,00  

 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej (środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację 
projektu „ Czas na aktywność w Gminie Krościenko Wyżne” 

116 450,00  

 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej (środki wojewódzkiego Funduszu Pracy na realizację projektu 
„Czas na aktywność w Gminie Krościenko Wyżne 

6 165,00  

 Pozostałe odsetki 50,00  

    

854 Edukacyjna opieka wychowawcza  44 335,12 

 1. Dochody bieżące, w tym: 44 335,12  

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

24 094,00  

 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów publicznych  

20 241,12  

    



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  108 400,00 

 1. Dochody bieżące, w tym: 108 400,00  

 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty 
ponoszone przez właścicieli nieruchomości za wykonanie przejętego 
przez gminę obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na 
terenie nieruchomości odpadów komunalnych  

103 000,00  

 Wpływy z różnych opłat – opłaty za czynności egzekucyjne, koszty 
upomnienia 

1 000,00  

 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 

3 900,00  

 Pozostałe odsetki 500,00  

    

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  17 000,00 

 1. Dochody bieżące, w tym: 17 000,00  

 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 – wynajem domu ludowego w Krościenku 
Wyżnym i w Pustynach 

17 000,00  

    

926 Kultura fizyczna i sport  9 900,00 

 1. Dochody bieżące, w tym: 9 900,00  

 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 

9 900,00  

    

RAZEM: 10 721 781,12 

 
 
2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2009 rok w wysokości 12 665 683,66 zł 

w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym: 
 
1 2 3 4 5 6 

      

010  Rolnictwo i łowiectwo   5 257,00 

 01030 Izby rolnicze  4 293,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 4 293,00   

  Dotacje (wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 
w wysokości 2%uzyskanych wpływów z 
podatku rolnego) 

4 293,00   

      

 01095 Pozostała działalność  964,00  

  1. Wydatki bieżące 964,00   

      

600  Transport i łączność   1 988 487,00 

 60014 Drogi publiczne powiatowe  494 487,00  

  1. Wydatki bieżące 19 000,00   

  2. Wydatki majątkowe, w tym: 475 487,00   



  -budowa chodnika przy drodze powiatowej – 
ul Brzozowska 

337 000,00   

  -przebudowa drogi powiatowej Nr 1973R 
Krosno - Iskrzynia wraz z budową chodnika 
w m. Krościenko Wyżne (ul. Kasztanowa) 

138 487,00   

      

 60016 Drogi publiczne gminne  1 128 
000,00 

 

  1. Wydatki bieżące, w tym: 210 000,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 000,00   

  2. Wydatki majątkowe, w tym: 918 000,00   

  - budowa mostu pieszo-jezdnego na rzece 
Wisłok w Krościenku Wyżnym 

460 000,00   

  - przebudowa ul. Wisłoczej wraz z budową 
chodnika w Krościenku Wyżnym 

328 000,00   

  - przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Krościenku 
Wyżnym 

50 000,00   

  - remont ul. Granicznej w Pustynach  30 000,00   

  - przebudowa drogi gminnej na działkach nr 
4011/5 i 3892/2 (dojazd do cmentarza) w 
Krościenku Wyżnym 

50 000,00   

      

 60017 Drogi wewnętrzne  365 000,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 55 000,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00   

  2. Wydatki majątkowe, w tym: 310 000,00   

  - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na 
działkach nr 2283 i 5362/3 w Krościenku 
Wyżnym 

200 000,00   

  - budowa ścieżki pieszej na działce nr 5277/5 
(od ul. Centralnej do Potoku)w Pustynach 

20 000,00   

  - remont drogi na działkach nr 2683 i 2686 
(Młynarz) w Krościenku Wyżnym 

20 000,00   

  - remont drogi na działkach nr 4048 i 4118 
(Nykiel) w Krościenku Wyżnym 

35 000,00   

  - remont drogi na działkach nr 5141 i 5211 
(od ul. Kościelnej do ul. Granicznej) w 
Pustynach 

35 000,00   

      

 60095 Pozostała działalność  1 000,00  

  1. Wydatki bieżące (utrzymanie czystości na 
przystankach autobusowych) 

1 000,00   

      

700  Gospodarka mieszkaniowa   132 000,00 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  132 000,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 20 000,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00   

  2. Wydatki majątkowe, w tym: 112 000,00   

  - zakup, nabycie działek 77 000,00   

  - budowa zespolonego obiektu na społeczne 
potrzeby mieszkańców Pustyn 

35 000,00   



      

750  Administracja publiczna   1 291 352,00 

 75011 Urzędy wojewódzkie   43 231,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 43 231,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  42 000,00   

      

 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

 35 000,00  

  1. Wydatki bieżące 35 000,00   

      

 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

 1 180 621,0
0 

 

  1. Wydatki bieżące, w tym: 1 160 621,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 997 500,00   

  2. Wydatki majątkowe, w tym: 20 000,00   

  - zakup środków trwałych do Urzędu Gminy 20 000,00   

      

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  23 000,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 23 000,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00   

      

 75095 Pozostała działalność  9 500,00  

  1. Wydatki bieżące (składki członkowskie na 
PSJST, Internet szerokopasmowy) 

9 500,00   

      

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

  8 654,00 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

 836,00  

  1. Wydatki bieżące 836,00   

 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego  7 818,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 7 818,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 817,64   

      

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  

  88 500,00 

 75412 Ochotnicze straże pożarne  88 000,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 88 000,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 180,00   

      

 75421 Zarządzanie kryzysowe  500,00  

  1. Wydatki bieżące 500,00   

      

756  Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 

  27 000,00 



wydatki związane z ich poborem 

 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych 

 27 000,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 27 000,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 000,00   

      

757  Obsługa długu publicznego   30 638,00 

 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego 

 30 638,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 30 638,00   

  - wydatki na obsługę długu jednostki 
samorządu terytorialnego 

30 638,00   

      

758  Różne rozliczenia   70 000,00 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe  70 000,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 70 000,00   

  1. Rezerwa ogólna 62 000,00   

  2. Rezerwa celowa na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

8 000,00   

      

801  Oświata i wychowanie    5 426 437,00 

 80101 Szkoły podstawowe  2 132 
393,00 

 

  1. Wydatki bieżące, w tym: 2 052 393,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 730 062,00   

  1. Wydatki majątkowe, w tym: 80 000,00   

  - zagospodarowanie terenu przy Szkole 
Podstawowej w Krościenku Wyżnym 

80 000,00   

      

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

 130 959,00   

  1. Wydatki bieżące, w tym: 130 959,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 116 268,00   

      

 80104 Przedszkola   1 
828 730,00 

 

  1. Wydatki bieżące, w tym: 251 300,00   

  - dotacje 132 300,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 000,00   

  2. Wydatki majątkowe, w tym: 1 577 430,00   

  - budowa samorządowego przedszkola na 
działce nr 4011/3 w Krościenku Wyżnym 

1 577 430,00   

      

 80110 Gimnazja  1 274 640,0
0 

 

  1. Wydatki bieżące, w tym: 1 274 640,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 104 288,00   



      

 80113 Dowożenie uczniów do szkół  19 895,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 19 895,00   

  - dotacje 9 075,00   

      

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  19 317,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 19 317,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00   

      

 80195 Pozostała działalność  20 503,00  

  1. Wydatki bieżące w tym: 20 503,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 200,00   

      

851  Ochrona zdrowia   39 000,00 

 85149 Programy polityki zdrowotnej  2 000,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 2 000,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000,00   

      

 85153 Zwalczanie narkomanii  2 000,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 2 000,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000,00   

      

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  35 000,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 35 000,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 185,00   

      

852  Pomoc społeczna   2 333 818,00 

 85202 Domy pomocy społecznej  9 000,00  

  1. Wydatki bieżące 9 000,00   

      

 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 1 549 
822,00 

 

  1. Wydatki bieżące, w tym: 1 549 822,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55 179,00   

      

 85213 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 

  3 400,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 3 400,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 400,00   

      

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  124 385,00  



ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

  1. Wydatki bieżące, w tym: 124 385,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 385,00   

      

 85215 Dodatki mieszkaniowe  500,00  

  1. Wydatki bieżące 500,00   

      

 85219 Ośrodki pomocy społecznej  381 976,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 381 976,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300 314,56   

      

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

 98 434,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 98 434,00   

  - dotacje 98 434,00   

      

 85295 Pozostała działalność  166 301,00  

  1. Wydatki bieżące (pomoc państwa w 
zakresie dożywiania – program wieloletni) 

166 301,00   

      

854  Edukacyjna opieka wychowawcza   88 046,12 

 85401 Świetlice szkolne  29 024,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 29 024,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  24 041,00   

      

 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży, a także szkolenia 
młodzieży 

 2 000,00  

  1. Wydatki bieżące 2 000,00   

      

 85415 Pomoc materialna dla uczniów  56 835,12  

  1. Wydatki bieżące 56 835,12   

      

 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  187,00  

  1. Wydatki bieżące 187,00   

      

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   680 994,54 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  253 500,00  

  1. Wydatki bieżące, 221 500,00   

  2. Wydatki majątkowe, w tym: 32 000,00   

  - budowa kanalizacji sanitarnej 32 000,00   

      

 90002 Gospodarka odpadami  33 900,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 33 900,00   



  - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00   

      

 90003 Oczyszczanie miast i wsi  163 000,00  

  1. Wydatki bieżące 163 000,00   

      

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   5 000,00  

  1. Wydatki bieżące 5 000,00   

      

 90013  Schroniska dla zwierząt  3 994,54  

  1. Wydatki bieżące 3 994,54   

      

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  221 600,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym 95 600,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000,00   

  2. Wydatki majątkowe, w tym: 126 000,00   

  - budowa oświetleń ulicznych w Gminie 
Krościenko Wyżne 

126 000,00   

      

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   226 500,00 

 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury  67 500,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 47 500,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 500,00   

  2. Wydatki majątkowe, w tym: 20 000,00   

  -renowacja Pomnika Grunwaldu w 
Krościenku Wyżnym 

20 000,00   

      

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  81 000,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 46 000,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000,00   

  2. Wydatki majątkowe, w tym: 35 000,00   

  - remont domu ludowego w Krościenku 
Wyżnym 

5 000,00   

  - remont i modernizacja domu ludowego w 
Pustynach 

30 000,00   

      

 92116 Biblioteki  73 000,00  

  1. Wydatki bieżące, w tym: 73 000,00   

  - dotacje 73 000,00   

      

 92195 Pozostała działalność  5 000,00  

  1. Wydatki bieżące (opłaty stałe gazowe i 
elektryczne) 

5 000,00   

      

926  Kultura fizyczna i sport   229 000,00 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  181000,00  



  1. Wydatki bieżące, w tym: 181 000,00   

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 000,00   

  - dotacje 49 000,00   

      

 92695 Pozostała działalność  48 000,00  

  1. Wydatki bieżące (utrzymanie stadionów) 8 000,00   

  2. Wydatki majątkowe, w tym: 40 000,00   

  -budowa zespołu obiektów sportowych przy 
stadionie w Krościenku Wyżnym 
(zagospodarowanie działek 4438/1, 4438/2, 
4438/3 na cele sportowo rekreacyjne 
zgodnie z programem funkcjonalnym) 

40 000,00   

  

RAZEM: 12 665 683,66 

 
 
 

§ 2. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Krościenko Wyżne w wysokości 1 943 902,54 zł 
wynikający z różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z 
kredytów i pożyczek (1 290 000,00 zł), przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych /137 770,00 zł/ oraz z 
nadwyżki z lat ubiegłych (516 132,54 zł). 

2. Ustala się spłatę rat pożyczek w wysokości 210 000,00 zł, która zostanie sfinansowana przychodami 
pochodzącymi z kredytów i pożyczek. 

3. Ustala się przychody budżetu Gminy Krościenko Wyżne w wysokości 2 153 902,54 zł oraz rozchody w 
wysokości 210 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 100 000,00 zł, 

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1 290 000,00 zł, 

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 
210 000,00 zł 

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych gminom przedstawiają się następująco: 

a) dochody - 1 625 149,00 zł, 

b) wydatki - 1 625 149,00 zł 

2. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych określają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. 1. Ustala się wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne: 

I. Program pn. „Budowa chodników i mostów w Gminie Krościenko Wyżne”: 

1) zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 R Krosno-Iskrzynia wraz z budową chodnika w miejscowości 
Krościenko Wyżne (ul. Kasztanowa)” w kwocie -  138 487,00 zł 

2) zadanie:„Budowa mostu pieszo-jezdnego na rzece Wisłok w Krościenku Wyżnym” w kwocie - 460 000,00 zł 
(przesuwa się okres realizacji zadania z roku 2010 na rok 2009 oraz zwiększa zakres prac o kwotę 20 000,00 
zł) 

3) zadanie:„Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym” w kwocie - 50 000,00 zł (zmniejsza się 
zakres prac w roku 2009 a zwiększa w roku 2010 o kwotę 150 000,00 zł) 

4) zadanie:„Przebudowa drogi gminnej nr 14901R – ul. Wisłocza wraz z budową chodnika w Krościenku 
Wyżnym” w kwocie - 328 000,00 zł (zwiększa się zakres prac w roku 2009 o kwotę 10 000,00 zł) 



5) zadanie: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973R Krosno- Iskrzynia (ul Brzozowska) w m. 
Krościenko Wyżne” - w kwocie 337 000,00 zł 

II. Program pn. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Krościenko 
Wyżne”: 

1) zadanie:„Budowa zespołu obiektów sportowych przy stadionie w Krościenku Wyżnym (zagospodarowanie 
działek 4438/1,4438/2,4438/3 na cele sportowo-rekreacyjne zgodnie z programem funkcjonalnym)” – w 
kwocie 40 000,00 zł (przesuwa się okres realizacji zadania z roku 2010 na rok 2009). 

III. Program pn. „Oświetlenie dróg, chodników, placów i parkingów w Gminie Krościenko Wyżne”: 

1) zadanie:„Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne” – w kwocie 126 000,00 zł (ustala się 
nowy okres realizacji zadania na lata 2009-2011). 

IV. Program pn. „Edukacja przedszkolna dzieci w Gminie Krościenko Wyżne”: 

1) zadanie:„Budowa samorządowego przedszkola na działce 4011/3 w Krościenku Wyżnym” – w kwocie 1 
577 430,00 zł (zwiększenie limitu wydatków w roku 2009 a zmniejszenie w roku 2010  o kwotę 740 000,00 
zł). 

2. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją wieloletnich programów 
inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4. 

§ 6. Uchwala się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości: 

a) przychody   - 1 000,00 zł, 

b) wydatki   - 1 000,00 zł, 

stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Ustala się dotację dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie w wysokości 4 293,00 zł 

§ 8. Ustala się dotację celową w wysokości 98 434,00 zł na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych na terenie Gminy Krościenko Wyżne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

§ 9. Ustala się dotację celową w wysokości 58 075,00 zł, w tym na: 

1) zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu – umasowienie sportu i pracy z młodzieżą w kwocie 49 000,00 zł, 

2) obowiązek dowozu niepełnosprawnych do warsztatu terapii zajęciowej w kwocie - 9 075,00 zł 

§ 10. 1. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Krościenku Wyżnym w wysokości 
110 000,00zł 

2. Ustala się dotację celową na finansowanie zadań własnych przekazywanych na podstawie porozumień 
jednostek samorządu terytorialnego dla: 

– Gminy Krosno za dzieci z terenu Gminy Krościenko Wyżne uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie 
Krosna w wysokości 16 000,00 zł, 

– Gminy Krosno za dzieci z terenu Gminy Krościenko Wyżne uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na 
terenie Krosna w wysokości 3 300,00 zł, 

– Gminy Haczów za dzieci z terenu Gminy Krościenko Wyżne uczęszczające do przedszkola publicznego w 
Haczowie w wysokości 3 000,00 zł, 

§ 11. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku 
Wyżnym w wysokości 73 000,00 zł 

§ 12. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 
kwocie 37 000,00 zł 

2. Wydatki na realizację zadań określa Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w wysokości 35 000,00 zł 

3. Wydatki na realizację zadań określa Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomani w 
wysokości 2 000,00 zł 

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krościenko Wyżne do: 



1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
gminy do wysokości 100 000,00 zł, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów między rozdziałami, w ramach rozdziałów między 
paragrafami, 

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, 

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 100 000,00 zł, 

5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów 
inwestycyjnych w latach 2010-2011, w tym: w roku 2010 w kwocie 2 178 063,00 zł i w roku 2011 w 
kwocie 343 000,00 zł 

§ 14. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne, a nadzór nad jej wykonaniem zleca się 
Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Paweł Lorens 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XXV/178/2009 
Rady Gminy Krościenko Wyżne  

z dnia 23 czerwca 2009 r. 
 
 

Przychody i rozchody w 2009 roku 
 

1. Przychody. 
 

§ NAZWA KWOTA 
Plan 

1 2 3 

   

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 500 000,00 

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 137 770,00 

957 Nadwyżki z lat ubiegłych 516 132,54 

 
 

2. Rozchody. 
 

§ NAZWA KWOTA 
Plan 

1 2 3 

   

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 210 000,00 

 
 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XXV/178/2009 
Rady Gminy Krościenko Wyżne  

z dnia 23 czerwca 2009 r. 



 
 

Dochody związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych gminom w 2009 roku 
 

Dział Rozdz. Parag. NAZWA KWOTA 

1 2 3 4 5 

     

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 964,00 

     

 01095  Pozostała działalność 964,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

964,00 

     

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 43 231,00 

     

 75011  Urzędy wojewódzkie 43 231,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

43 231,00 

     

751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

8 654,00 

     

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

836,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

836,00 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 818,00 

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

7 818,00 

     

852   POMOC SPOŁECZNA 1 572 300,00 

     

 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

1 498 600,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

1 498 600,00 

 85213  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 

3 400,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

3 400,00 



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

28 300,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

28 300,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42 000,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

42 000,00 

     

RAZEM 1 625 149,00 

 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XXV/178/2009 
Rady Gminy Krościenko Wyżne 

z dnia 23 czerwca 2009 r. 
 
 
 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminom w 2009 roku 

 
Dział Rozdz. Parag. NAZWA KWOTA 

1 2 3 4 5 

     

010   Rolnictwo i łowiectwo 964,00 

     

 01095  Pozostała działalność 964,00 

   1. Wydatki bieżące 964,00 

     

750   Administracja publiczna 43 231,00 

     

 75011  Urzędy wojewódzkie 43 231,00 

   1. Wydatki bieżące, w tym: 43 231,00 

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42 000,00 

     

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

8 654,00 

     

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

836,00 

   1. Wydatki bieżące 836,00 

     

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 818,00 

   1. Wydatki bieżące, w tym: 7 818,00 

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 817,64 

     



852   Pomoc społeczna 1 572 300,00 

     

 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

1 498 600,00 

   1. Wydatki bieżące, w tym: 1 498 600,00 

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40 179,00 

     

 85213  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 

3 400,00 

   1. Wydatki bieżące, w tym: 3 400,00 

   -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 400,00 

     

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

28 300,00 

   1. Wydatki bieżące 28 300,00 

     

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42 000,00 

   1. Wydatki bieżące, w tym: 42 000,00 

   - dotacje 42 000,00 

     

RAZEM 1 625 149,00 

 
 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały Nr XXV/178/2009 
Rady Gminy Krościenko Wyżne  

z dnia 23 czerwca 2009 r. 
 
 

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 
 
 

I. Program p.n. „Budowa chodników, mostów i modernizacja dróg w Gminie Krościenko Wyżne”. 
 

Lp. 
Nazwa 
zadania 

Cel zadania 

Jednostka 
organiza-

cyjna 
realizująca 
zadanie 

Okres 
realizacji 
zadania 

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Wysokość wydatków w roku 
budżetowym oraz dwóch kolejnych 

latach 

 2009 2010 2011 

1 Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 
1973 R Krosno –
Iskrzynia wraz z 
budową chodnika 
w miejscowości 
Krościenko 
Wyżne.(ul 
Kasztanowa) 

Poprawa organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie 
gminy szczególnie w 
zakresie ruchu 
drogowego.  

Urząd 
Gminy 

Krościenko 
Wyżne 

2008 
-2009 

138 487,- 138 487,- 
w tym: 

- z budżetu 
gminy 

108 487,- 
- dotacja z 
Powiatu 
Krosno 

30 000,- 
 

- - 

2 Budowa mostu 
pieszo-jezdnego 
na rzece „Wisłok” 
w Krościenku 

Poprawa organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie 
gminy szczególnie w 

Urząd 
Gminy 

Krościenko 
Wyżne 

2007-
2009 

460 000,- 460 000,- 
w tym: 

- budżetu 
gminy 

- - 



Wyżnym zakresie ruchu 
pieszego. 

460 000,- 
 

3 Przebudowa ulicy 
Grunwaldzkiej w 
Krościenku 
Wyżnym 

Poprawa organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie 
gminy szczególnie  
w zakresie ruchu 
pieszego. 

Urząd 
Gminy 

Krościenko 
Wyżne 

2008-
2010 

1 663 463,- 50 000,- 
w tym: 

- budżetu 
gminy 

50 000,- 
 

1 613 463,- 
w tym: 

- budżetu 
gminy 

1 613 463,- 
 

- 

4 Przebudowa drogi 
gminnej nr 1 
14901R ul. 
Wisłocza wraz z 
budową chodnika 
w Krościenku 
Wyżnym 

Poprawa organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie 
gminy szczególnie w 
zakresie ruchu 
pieszego. 

Urząd 
Gminy 

Krościenko 
Wyżne 

2008-
2009 

328 000,- 328 000,- 
w tym: 

- budżetu 
gminy 

169 000,- 
- dotacja z 

UW Rzeszów 
159 000,- 

 

- 
 

- 

5 Budowa chodnika 
przy drodze 
powiatowej nr 
1973R Krosno- 
Iskrzynia  
(ul Brzozowska) 
w m. Krościenko 
Wyżne 

Poprawa organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie 
gminy szczególnie w 
zakresie ruchu 
drogowego.  

Urząd 
Gminy 

Krościenko 
Wyżne 

2009 
-2011 

 

897 000,- 337 000,- 
w tym: 

- z budżetu 
gminy 

322 000,- 
- dotacja z 
Powiatu 
Krosno 

15 000,- 
 

280 000,- 
w tym: 

- z budżetu 
gminy 

280 000,- 
 

280 000,- 
w tym: 

- z budżetu 
gminy 

280 000,- 
 

RAZEM 3 486 950,- 1 313 487,- 1 893 463,- 280 000,- 

 
 
 

II. Program p.n. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie 
Krościenko Wyżne”. 
 

Lp. Nazwa zadania Cel zadania 

Jednostka 
organiza-cyjna 

realizująca 
zadanie 

Okres 
realizacji 
zadania 

Łączne 
nakłady 

Finansowe 

Wysokość wydatków w roku 
budżetowym oraz dwóch 

kolejnych latach 

 2009 2010 2011 

1. Budowa zespołu 
obiektów sportowych 
przy stadionie w 
Krościenku Wyżnym 
(zagospodarowanie 
działek 4438/1, 
4438/2, 4438/3 na 
cele sportowo- 
rekreacyjne zgodnie z 
programem 
funkcjonalnym) 

Podniesienie standardu 
życia i pracy na wsi. 
Podniesienie 
atrakcyjności 
turystycznej, 
rekreacyjnej, sportowej 
oraz kompleksowe 
zaspokojenie potrzeb 
społecznych i 
kulturalnych. 

Urząd Gminy 
Krościenko 

Wyżne 

2008 

- 2009 

40 000,- 40 000,- 

w tym: 

- budżetu 
gminy 

40 000,- 

 

- - 

RAZEM 40 000,- 40 000,- - - 

 
 

III. Program p.n. „Oświetlenie dróg, chodników, placów i parkingów w Gminie Krościenko Wyżne”. 
 

Lp. Nazwa zadania Cel zadania 

Jednostka 
organiza-

cyjna 
realizująca 
zadanie 

Okres 
realizacji 
zadania 

Łączne 
nakłady 

Finansowe 

Wysokość wydatków w roku 
budżetowym oraz dwóch kolejnych 

latach 

 2009 2010 2011 

1. Budowa 
oświetleń 
ulicznych w 
gminie 
Krościenko 
Wyżne 

Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu 
pieszych i pojazdów w 
terenach zabudowy 
mieszkaniowej gminy. 

Urząd  

Gminy 
Krościenko 

Wyżne 

2008 

-2011 

252 000,- 126 000,- 

w tym: 

- budżetu 
gminy 

126 000,- 

63 000,- 

w tym: 

- budżetu 
gminy 

63 000,- 

63 000,- 

w tym: 

- budżetu 
gminy 

63 000,- 

RAZEM 252 000,- 126 000,- 63 000,- 63 000,- 



 
 

IV. Program p.n. „Edukacja przedszkolna dzieci w gminie Krościenko Wyżne”. 
 

Lp
. 

Nazwa zadania Cel zadania 

Jednostka 
organizacyjn
a realizująca 

zadanie 

Okres 
realizacji 
zadania 

Łączne 
nakłady 

Finansowe 

Wysokość wydatków w roku 
budżetowym oraz dwóch kolejnych 

latach 

 2009 2010 2011 

1. Budowa 
samorządowego 
przedszkola na działce 
nr 4011/3 w 
Krościenku Wyżnym 

Zapewnienie 
edukacji 
przedszkolnej dzieci 
z terenu gminy 

Urząd 
Gminy 

Krościenko 
Wyżne 

2008 

-2010 

1 799 030,- 1 577 430,- 

w tym: 

- budżetu 
gminy 

1 577 430,- 

221 600,- 

w tym: 

- budżetu 
gminy 

221 600,- 

- 

RAZEM 1 799 030 1 577 430,- 221 600 - 

 
 
 

Załącznik nr 5 
do uchwały Nr XXV/178/2009 
Rady Gminy Krościenko Wyżne  

z dnia 23 czerwca 2009 r. 
 
 

Zestawienie przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok 

 
Lp. Nazwa Kwota 

1 2 3 

   

1 Przychody ogółem 1 000,00  

  Różne przelewy: 

wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego 
z tytułu opłat  

1 000,00 

2 Wydatki ogółem 1 000,00 

  Materiały i wyposażenie: 

- urządzenia i utrzymanie terenów zieleni 

500,00 

 

  Usługi pozostałe: 

- ochrona: powietrza, wód, przyrody,  

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci,  

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie  

 działań proekologicznych 

500,00 

 

 
 
 


