
Id: TXFZP-SUMJD-VFNMR-TRCMZ-GVVFX. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR  IV/23/2011
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Miejska 
w Głogowie Małopolskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 50.731.190,00zł, w tym: 

1) dochody bieżące: 42.517.914,00zł; 

2) dochody majątkowe: 8.213.276,00zł; 

jak poniżej: 

 
Dział Rozdział Nazwa działu, paragrafu Kwota 
010 Rolnictwo i łowiectwo 1.573.412,00,- 
Dochody majątkowe, z tego: 1.573.412,00,-

01010 Infrastruktura sanitarna i wodociągowa wsi 1.573.412,00,-

6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich – środki z PROW na budowę kanalizacji w Stykowie

1.388.560,00,-

6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich - środki z RPO na budowę kanalizacji w Budach Głogowskich

184.852,00,-

600 Transport i łączność 2.689.864,00,- 
Dochody majątkowe, z tego 2.689.864,00,-

60016 Drogi publiczne gminne 2.689.864,00,-

6207
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków 
powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na budowę drogi 
w miejscowości Zabajka

1.998.333,00,-

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 
- środki z PROW budowa chodnika w Stykowie 
- środki z PROW budowa chodnika w Budach Głogowskich

691.531,00,-
416.708,00,-
274.823,00,-

700 Gospodarka mieszkaniowa 4.166.000,00,- 
Dochody bieżące, z tego: 216.000,00,-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 216.000,00,-
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 16.000,00

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze

150.000,00,-

0830 Wpływy z usług – wpływy z refundacji za media co, gaz, wod- kan 50.000,00,-
Dochody majątkowe, z tego: 3.950.000,00,-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.950.000,00,-

0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości 3.950.000,00,-

750 Administracja publiczna 122.948,00,- 
Dochody bieżące, z tego: 122.948,00,- 

75011 Urzędy wojewódzkie 122.148,00,-

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 122.148,00,-
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75023 Urzędy gmin 500,00,-

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 500,00,-

75045 Kwalifikacja wojskowa 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 300,00,-

751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.940,00,- 
75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 2.940,00,-

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.940,00,-

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

20.456.746,00,
- 

Dochody bieżące, z tego: 20.056.746,00,
-

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000,00,-
0350 Wpływy z karty podatkowej 10.000,00,-

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.347.643,00,-

0310 Podatek od nieruchomości 7.676.328,00,-
0320 Podatek rolny 12.000,00,-
0330 Podatek leśny 59.000,00,-
0340 Podatek od środków transportowych 140.000,00,-
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000,00,-
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000,00,-
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 405.315,00,-

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.678.000,00,-

0310 Podatek od nieruchomości 1.500.000,00,-
0320 Podatek rolny 385.000,00,-
0330 Podatek leśny 23.000,00,-
0340 Podatek od środków transportowych 200.000,00,-
0360 Podatek od spadku i darowizn 35.000,00,-
0430 Wpływy z opłaty targowej 20.000,00,-
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500.000,00,-
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000,00,-

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw 292.000,00,-

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00,-
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50.000,00,-
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 202.000,00,-

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 10.000,00,-

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.129.103,00,-
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8.129.103,00,-
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.000.000,00,-

758 Różne rozliczenia 14.780.480,00,
- 

Dochody bieżące, z tego:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.822.360,00,
-

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.822.360,00,
-

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.948.120,00,-
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.948.120,00,-
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75814 Różne rozliczenia 10.000,00,-
0920 Pozostałe odsetki – odsetki od środków na lokatach 10.000,00,-

801 Oświata i wychowanie 304.000,00,- 
Dochody bieżące, z tego: 304.000,00,- 

80101 Szkoły podstawowe 1.000,00,-

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze

1.000,00,-

80104 Przedszkola 303.000,00,-
0830 Wpływy z usług – wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli 170.000,00,-

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 133.000,00,-

852 Pomoc społeczna 5.818.800,00,- 
Dochody bieżące, z tego: 5.818.800,00,-

85203 Ośrodki wsparcia 324.000,00,-

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 324.000,00,-

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.105.500,00,-

0970 Wpływy z różnych dochodów – zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 10.000,00,-

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15.000,00,-

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5.080.500,00,-

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.900,00,-

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.100,00,-

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 5.800,00,-

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 112.000,00,-

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 112.000,00,-

85216 Zasiłki stałe 63.100,00,-

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 63.100,00,-

85219 Ośrodki pomocy społecznej 197.200,00,-

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 197.200,00,-

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.100,00,-

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8.100,00,-

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61.000,00,- 
Dochody bieżące, z tego: 61.000,00,-

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60.000,00,-
0690 Wpływy z różnych opłat- opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska 60.000,00,-

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.000,00,-
0400 Wpływy z opłaty produktowej 1.000,00,-

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,00,- 
Dochody bieżące, z tego: 30.000,00,-

92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby 30.000,00,-

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze

30.000,00,-

926 Kultura fizyczna i sport 725.000,00,- 
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Dochody bieżące, z tego: 725.000,00,-
92604 Instytucje kultury fizycznej 725.000,00,-

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze

25.000,00,-

0830 Wpływy z usług – dochody uzyskane za korzystanie z krytej pływalni 700.000,00,-

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 51.401.190,00zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 40.732.269,36zł. 

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 29.496.575,71zł. 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.837.148,00zł; 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -8.659.427,71zł. 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.724.978,65 zł; 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.910.715,00 zł; 

4) wydatki na obsługę długu publicznego 600.000,00 zł; 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.668.920,64zł. z tego: 

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.367.920,64 zł, w tym 

- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 6.351.131,00zł. 

4. Szczegółowy podział wydatków jak poniżej: 

 
Dział 
Rozdział Paragraf Nazwa działu rozdziału, paragrafu Kwota 

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.258.213,00,- 
01008 Melioracje wodne 8.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

8.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

8.000,00,-

- wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego:

8.000,00,-

4300 5.000,00,-
4430 3.000,00,-

01009 Spółki wodne 10.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

10.000,00,-

Dotacje na 
zadania 
bieżące, 
z tego:

10.000,00,-

2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 
finansów publicznych

10.000,00,-

01010 Infrastruktura sanitarna i wodociągowa wsi 3.232.213,00,-
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Wydatki 
majątkowe, 
w tym:

3.232.213,00,-

Inwestycje 
i zakupy 
inwestycyjne, 
z tego:

3.232.213,00,-

6050

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w tym:
-uzupełnienie kanalizacji w Budach Głogowskich
- uzupełnienie sieci wod-kan w gminie
- wymiana odcinka wodociągowego w Miłocinie 
- wykonanie kanalizacji Zabajka - Piaski

480.000,00,- 
150.000,00,-
80.000,00,-
100.000,00,-
150.000,00,-

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 
- Budowa kanalizacji Styków 1.131.958,00,-

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 
Budowa kanalizacji Styków 1.620.255,00,-

01030 Izby rolnicze 8.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

8.000,00,-

Dotacje na 
zadania 
bieżące, 
z tego:

8.000,00,-

2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów 
z podatku rolnego 8.000,00,-

020 Leśnictwo 20.000,00,- 
02095 Pozostała działalność 20.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

20.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

20.000,00,-

wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

2.000,00,-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00,-
wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego:

18.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00,-
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.000,00,-

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100.584,75,- 
40002 Dostarczanie wody 100.584,75,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

100.584,75,-

Dotacje na 100.584,75,-
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zadania 
bieżące, 
z tego:

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 100.584,75,-
600 Transport i łączność 6.932.528,50 
60004 Transport lokalny 593.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

593.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

593.000,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

593.000,00,-

2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań bieżących

593.000,00,-

60014 Drogi publiczne powiatowe 250.000,00,-
Wydatki 
majątkowe, 
w tym:

250.000,00,-

6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

250.000,00,-

60016 Drogi publiczne gminne 6.089.528,50,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

1.025.000,00,-

wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

1.025.000,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

1.000,00,-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego:

1.024.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200.000,00,-
4270 Zakup usług remontowych 442.000,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 130.000,00,-
4430 Różne opłaty i składki 2.000,00,-
4480 Podatek od nieruchomości 250.000,00,-

Wydatki 
majątkowe, 
w tym:

5.064.528,50,-

Inwestycje 
i zakupy 5.064.528,50,-
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inwestycyjne, 
z tego:

6050

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 
-Budowa ul. Menerki
- budowa chodnika w Przewrotnem
- budowa odcinka chodnika w Pogwizdowie Starym 
- budowa chodnika oś. Wygoda 
- budowa odcinka chodnika w Rogoźnicy 
- budowa chodnika ul. Jaśminowa 
- budowa dróg na osiedlu Polam w Rudnej Małej 
- budowa kanalizacji deszczowej w Miłocinie
- przebudowa ulicy Zbożowej 
- wykonanie parkingu w Wysokiej Głogowskiej 
- zadania realizowane z funduszu sołeckiego (budowa drogi gminnej 
Hucisko -Trzebuska, wykonanie chodnika prze park poddworski 
w Budach Głogowskich, wykonanie chodnika w Pogwizdowie Nowym 
w kierunku Rudnej Wielkiej, budowa chodnika w Miłocinie )

1.465.610.50,-
402.500,00,-
334.997,00,-
35.000,00,-
50.000,00,-
100.000,00,-
100.000,00,-
100.000,00,-
50.000,00,-
200.000,00,-
30.000,00,-

63.113,50,-

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
- budowa dróg w miejscowości Zabajka, gmina Głogów Małopolski

1.998.333,00,-
1.998.333,00,-

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa chodnika w Budach Głogowskich

416.708,00,-
416.708,00,-

6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa dróg w miejscowości Zabajka, gmina Głogów Małopolski
- budowa chodnika w Budach Głogowskich

1.183.877,00,-
856.467,00,-
327.410,00,-

700 Gospodarka mieszkaniowa 828.050,00,- 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 632.550,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

632.550,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

632.550,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

2.000,00,-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego:

630.550,00,-

4300 Zakup usług pozostałych 120.000,00,-
4430 Różne opłaty i składki 2.500,00,-
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8.050,00,-
4480 Podatek od nieruchomości 50.000,00,-
4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 450.000,00,-

70095 Pozostała działalność 195.500,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

125.500,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

125.500,00,-

Wynagrodzenia 500,00,-
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i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego:

125.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00,-
4260 Zakup energii 40.000,00,-
4270 Zakup usług remontowych 10.000,00,-

4300 Zakup usług pozostałych, w tym: - renowacja rowów na mieniu gminnym 
w Pogwizdowie Nowym – 50.000,00 60.000,00,-

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00,-
4430 Różne opłaty i składki 10.000,00,-

Wydatki 
majątkowe, 
w tym:

70.000,00,-

Inwestycje 
i zakupy 
inwestycyjne, 
z tego:

70.000,00,-

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00,-
710 Działalność usługowa 305.000,00,- 
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 300.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

Wydatki bieżące 
jednostek 
budżetowyc

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

300.000,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

200.000,00,-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego:

100.000,00,-

4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00,-
71035 Cmentarze 5.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

5.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

5.000,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 

5.000,00,-
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statutowych 
zadań, z tego:
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00,-

720 Informatyka 198.405,00,- 
72095 Pozostała działalność 198.405,00,-
Wydatki 
majątkowe, 
z tego:

198.405,00,-

Inwestycje 
i zakupy 
inwestycyjne, 
z tego:

198.405,00,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - budowa sieci 
teleinformatycznej dla Aglomeracji rzeszowskiej z wykorzystaniem 
istniejącej infrastruktury internetowej z możliwością rozbudowy na 
poziom regionalny i krajowy- etap I

70.290,00,-

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - realizacja 
projektu „PseAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” 128.115,00,-

750 Administracja publiczna 4.212.600,00,- 
75011 Urzędy wojewódzkie 230.800,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

230.800,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

230.800,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

226.500,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 180.000,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.600,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 29.200,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 4.700,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego:

4.300,00,-

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.300,00,-
75022 Rady gmin 203.500,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

203.500,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

3.500,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

3.500,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00,-
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Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

200.000,00,-

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200.000,00,-
75023 Urzędy gmin 3.252.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

3.232.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

3.227.000,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

2.700.000,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2.100.000,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 155.000,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 350.000,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 55.000,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

527.000,00,-

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.000,00,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160.000,00,-
4260 Zakup energii 60.000,00,-
4270 Zakup usług remontowych 40.000,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 4.000,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00,-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5.000,00,-
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 25.000,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 25.000,00,-
4420 Podróże służbowe zagraniczne 3.000,00,
4430 Różne opłaty i składki 5.000,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.000,00,-
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych, 
z tego:

5.000,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.000,00,-
Wydatki 
majątkowe, 
w tym:

20.000,00,-

Inwestycje 
i zakupy 
inwestycyjne

20.000,00,-

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00,-
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70.000,00,-
Wydatki 
bieżące 70.000,00,-
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jednostek 
budżetowych, 
w tym:

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

70.000,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

70.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00,-

75045 Kwalifikacja wojskowa 300,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

300,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

300,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

300,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00,-
75095 Pozostała działalność 456.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

456.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

441.000,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

332.200,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 250.000,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 28.200,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 45.000,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 8.000,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

108.800,00,-

2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 
dofinansowanie zadań bieżących

9.500,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00,-
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4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 300,00,-
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00,-
4430 Różne opłaty i składki 35.000,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.000,00,-
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych, 
z tego:

15.000,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15.000,00,-

751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 2.940,00,- 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 2.940,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

2.940,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

2.940,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

2.940,00,-

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 63,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 377,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00,-

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 920.900,00,-
75404 Komendy wojewódzkie Policji 322.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

22.000,00,-

Dotacje na 
zadania 
bieżące, 
z tego:

22.000,00,-

3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 22.000,00,-
Wydatki 
majątkowe, 
w tym:

300.000,00,-

6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 
inwestycji 300.000,00,-

75412 Ochotnicza straż pożarna 460.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

360.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

310.000,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 41.100,00,-
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nich 
odprowadzane, 
z tego:
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9.500,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.600,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

268.900,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70.000,00,-
4260 Zakup energii 60.000,00,-
4270 Zakup usług remontowych 44.900,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 20.000,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 50.000,00,-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.000,00,-
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 5.000,00,-
4430 Różne opłaty i składki 15.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych, 
z tego:

50.000,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 50.000,00,-
Wydatki 
majątkowe, 
w tym:

100.000,00,-

Inwestycje 
i zakupy 
inwestycyjne, 
z tego:

100.000,00,-

6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -

zakup samochodu 100.000,00,-

75416 Straż miejska 118.500,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

118.500,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

115.500,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

89.900,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 70.000,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.000,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12.000,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.900,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

25.600,00,-
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00,-
4300 zakup usług pozostałych 6.000,00,-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00,-
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.500,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00,-
4430 Różne opłaty i składki 500,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.500,00,-
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych, 
z tego:

3.000,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.000,00,-
75495 Pozostała działalność 20.400,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

20.400,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

20.400,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

20.400,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zadanie realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego 10.400,00,-

4270 Zakup usług remontowych – zadanie realizowane w ramach funduszu 
sołeckiego 10.000,00,-

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej, 59.500,00,-

75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych 59.500,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

59.500,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

59.500,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

55.000,00,-

4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 40.000,00,-
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 15.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

4.500,00,-

4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00,-
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00,-

757 Obsługa długu publicznego 600.000,00,- 
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75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 600.000,00,-

Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

600.000,00,-

Obsługę długu 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
z tego

600.000,00,-

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 600.000,00,-

758 Różne rozliczenia 350.000,00,- 
75818 Rezerwy 350.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

350.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

350.000,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

350.000,00,-

4810

Rezerwy ogólne i 
-celowe celowa na remonty szkół 
-ogólna 
-celowa z zakresu zarządzania kryzysowego

350.000,00,- 
200.000,00,-
50.000,00,- 
100.000,00,-

801 Oświata i wychowanie 18.619.686,00,- 
80101 Szkoły podstawowe 8.314.486,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

8.314.486,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

7.921.751,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

7.104.598,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 5.550.943,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 437.784,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 947.454,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 152.417,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

947.153,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114.976,00,-
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4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.200,00,-
4260 Zakup energii 322.475,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 7.200,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 126.020,00,-
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4.520,00,-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.330,00,-
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.100,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 12.180,00,-
4430 Różne opłaty i składki 7.150,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 326.002,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

262.735,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 262.735,00,-
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 349.080,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

349.080,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

332.717,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

313.394,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 244.397,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19.523,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 42.608,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 6.866,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

19.323,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 505,00,-
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.970,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 330,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 150,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.368,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

16.363,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.363,00,-
80104 Przedszkola 3.329.530,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

3.329.530,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

2.048.444,00,-
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Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

1.858.589,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.456.903,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 116.186,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 243.661,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 39.389,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.450,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

189.855,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.920,00,-
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.770,00,-
4260 Zakup energii 53.900,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.250,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 7.320,00,-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 250,00,-
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.060,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 1.370,00,-
4430 Różne opłaty i składki 400,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.615,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

34.710,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 34.710,00,-
Dotacje na 
zadania 
bieżące, 
z tego:

1.246.376,00,-

2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

167.276,00,-

2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego

1.079.100,00,-

80113 Dowożenie uczniów 581.600,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

581.600,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

578.600,00,

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

356.600,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 280.000,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.600,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 47.000,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 8.000,00,-
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Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego:

222.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120.000,00,-
4270 Zakup usług remontowych 30.000,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00,-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.000,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00,-
4430 Różne opłaty i składki 13.000,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.000,00,-
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

3.000,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.000,00,-
80110 Gimnazja 4.139,973,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

4.139.973,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

4.043.411,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

3.588.289,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2.804.811,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 226.710,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 476.131,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 76.637,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

455.122,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47.655,00,-
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.600,00,-
4260 Zakup energii 190.625,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 3.100,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 18.800,00,-
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 410,00,-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 260,00,-
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.750,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 5.180,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 170.742,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

96.562,00,-
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3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 96.562,00,-
80120 Licea ogólnokształcące 1.146.199,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym

1.146.199,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

1.143.639,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

1.034.384,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 793.906,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 64.678,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 152.700,00,-
4120 Skladki na Fundusz Pracy 21.100,00,-
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

109.255,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.800,00,-
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,00,-
4260 Zakup energii 40.000,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 6.500,00,-
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 680,00,-
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.435,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 1.540,00,-
4430 Różne opłaty i składki 300,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.200,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

2.560,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.560,00,-
80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 95.500,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

95.500,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

95.500,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego:

95.500,00,-

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 95.500,00,-
80148 Stołówki szkolne 563.568,00,-
Wydatki 563.568,00,-
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bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

560.953,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

507.370,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 399.075,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 31.664,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 66.017,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 10.614,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

53.583,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.847,00,-
4260 Zakup energii 19.450,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 970,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.916,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

2.615,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.615,00,-
80195 Pozostała działalność 99.750,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

99.750,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

99.750,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

99.750,00,-

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99.750,00,-
851 Ochrona zdrowia 202.000,00,- 
85153 Przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

10.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

10.000,00,-
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Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

10.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00,-
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 182.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

182.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

52.000,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

25.000,00,-

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.000,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

27.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00,-
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.000,00,-

Dotacje na 
zadania 
bieżące, 
z tego:

130.000,00,-

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50.000,00,-

2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 
finansów publicznych

80.000,00,-

85158 Izby wytrzeźwień 10.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

10.000,00,-

Dotacje na 
zadania 
bieżące, 
z tego:

10.000,00,-

2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

10.000,00,-

852 Pomoc społeczna 7.620.700,00,- 
85202 Domy pomocy społecznej 215.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

215.000,00,-
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Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

215.000,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

215.000,00,-

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 
jednostek samorządu terytorialnego 215.000,00,-

85203 Ośrodki wsparcia 474.200,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

474.200,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

472.200,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

337.200,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 258.000,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 18.200,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 38.500,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 7.000,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.500,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

135.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55.000,00,-
4220 Zakup żywności 24.000,00,-
4260 Zakup energii 19.700,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 14.500,00,-
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.200,00,-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.000,00,-
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 3.200,00,-
4430 Różne opłaty i składki 1.500,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.000,00,-
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

2.000,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.000,00,-

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego

5.090.500,00,-

Wydatki 
bieżące 5.090.500,00,-
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jednostek 
budżetowych, 
w tym:

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

214.600,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

177.000,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 90.000,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.000,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 73.000,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

37.600,00,-

2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej wysokości 10.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00,-
4260 Zakup energii 2.000,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00,-
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00,-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00,-
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000,00,-
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

4.875.900,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700,00,-
3110 Świadczenia społeczne 4.875.200,00,-

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej

11.000,00,-

Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

11.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

11.000,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

11.0000,00,-

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.000,00,-
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 500.000,00,-
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Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

500.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

500.000,00,-

3110 Świadczenia społeczne 500.000,00,-
85215 Dodatki mieszkaniowe 90.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

90.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

90.000,00,-

3110 Świadczenia społeczne 90.000,00,-
85216 Zasiłki stałe 80.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

80.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

80.000,00,-

3110 Świadczenia społeczne 80.000,00,-
85219 Ośrodki pomocy społecznej 700.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

700.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

697.000,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

619.500,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 485.000,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.000,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 75.000,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 12.500,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

77.500,00,-

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15.000,00,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.500,00,-
4260 Zakup energii 2.000,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00,-
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4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00,-
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00,-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00,-
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 4.000,00,-
4430 Różne opłaty i składki 2.000,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.000,00,-
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

3.000,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.000,00,-
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 110.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

110.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

108.000,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

101.000,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 65.000,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.000,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12.700,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.300,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

7.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 500,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.500,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

2.000,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.000,00,-
85295 Pozostała działalność 350.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

350.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

12.000,00,-

Wydatki 12.000,00,-
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związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

338.000,00,-

3110 Świadczenia społeczne 338.000,00,-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 706.224,00,- 
85401 Świetlice szkolne 406.224,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

406.224,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

392.954,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

365.084,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 285.728,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22.550,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 48.930,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 7.876,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

27.870,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.100,00,-
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.820,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.250,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

13.270,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13.270,00,-
85415 Pomoc materialna dla uczniów 300.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

300.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

300.000,00,-

3240 Stypendia dla uczniów 300.000,00,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.994.018,76,- 
90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód 1.803.071,64,-
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Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

603.071,64,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

80.000,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

80.000,00,-

4430 Różne opłaty i składki (zwroty opłaty za wykonanie przyłącza) 80.000,00,-
Dotacje na 
zadania 
bieżące, 
z tego:

523.071,64,-

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 523.071,64,-
Wydatki 
majątkowe, 
w tym:

1.200.000,00,-

Inwestycje 
i zakupy 
inwestycyjne, 
z tego:

1.200.000,00,-

6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych-
Budowa oczyszczalni w Głogowie

1.200.000,00,-
1.200.000,00,-

90003 Oczyszczanie miast i wsi 286.947,12,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

286.947,12,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

162.000,86,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

162.000,86,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,86,-
4300 Zakup usług pozostałych 160.000,00,-

Dotacje na 
zadania 
bieżące, 
z tego:

124.946,26,-

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 124.946,26,-
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 123.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

123.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

123.000,00-

Wynagrodzenia 3.000,00,-
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i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

120.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 70.000,00,-

90013 Schroniska dla zwierząt 15.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

15.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

15.000,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

15.000,00,-

4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00,-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 682.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

542.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

542.000,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

542.000,00,-

4260 Zakup energii 400.000,00,-

4300 Zakup usług pozostałych - w tym zadanie w ramach funduszu sołeckiego – 
2.000,00,- 142.000,00,-

Wydatki 
majątkowe, 
w tym:

140.000,00,-

Inwestycje 
i zakupy 
inwestycyjne, 
z tego:

140.000,00,-

6050
Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych-
Oświetlenie w gminie- 
projekty oświetlenia

140.000,00,-
100.000,00,-
40.000,00,-

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 60.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

60.000,00,-
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Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

60.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00,-

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych 1.000,00,-

Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

1.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

1.000,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego:

1.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00,-
90095 Pozostała działalność 23.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

23.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

23.000,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

23.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00,-
4260 Zakup energii 5.000,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00,-

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.585.839,99,- 
92109 Domy, ośrodki kultury świetlice i kluby 1.297.774,14,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

1.204.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

304.000,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

304.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
W tym zadania z funduszu sołeckiego –2.500,00,- 72.500,00,-

4260 Zakup energii 150.000,00,-
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4270 Zakup usług remontowych 50.000,00,-

4300 Zakup usług pozostałych
- w tym zadanie w ramach funduszu sołeckiego – 2.500,00,- 22.500,00,-

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9.000,00,-
Dotacje na 
zadania 
bieżące, 
z tego:

900.000,00,-

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 900.000,00,-
Wydatki 
majątkowe, 
w tym:

93.774,14,-

Inwestycje 
i zakupy 
inwestycyjne, 
z tego:

93.774,14,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zadania z funduszu 
sołeckiego- odbudowanie podłogi tanecznej w woli Cichej, Wykonanie 
klimatyzacji w domu Ludowym w Prrewrotnem, ułożenie kostki przy 
domu ludowym w Rudnej Małej, wykonanie zaplecza sanitarnego w domu 
ludowym w Zabajce

93.774,14,-

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

Dotacje na 
zadania 
bieżące, z tego

2720
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

50.000,00,-

92195 Pozostała działalność 238.065,85,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

238.065,85,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

38.065,85,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

38.065,85,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w tym realizacja zadań w ramach 
funduszu sołeckiego – 23.065,85,- 33.065,85,-

4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00,-
Dotacje na 
zadania 
bieżące, 
z tego:

200.000,00,-

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 200.000,00,-

926 Kultura fizyczna i sport 1.884.000,00,- 
92604 Instytucje kultury fizycznej 1.386.000,00,-
Wydatki 
bieżące 1.386.000,00,-
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jednostek 
budżetowych, 
w tym:

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

1.377.000,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od 
nich 
odprowadzane, 
z tego:

793.000,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 550.000,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 40.000,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 108.000,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 15.000,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80.000,00,-
Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

584.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55.000,00,-
4260 Zakup energii 440.000,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 57.000,00,-
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00,
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.600,00,-
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.200,00,-
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00,-
4430 Różne opłaty i składki 2.600,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.000,00,-
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

9.000,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.000,00,-
92695 Pozostała działalność 498.000,00,-
Wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

498.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

92.000,00,-

Wydatki 
związane 
z realizacją ich 
statutowych 
zadań, z tego

92.000,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00,-
4260 Zakup energii 24.000,00,-

4300 Zakup usług pozostałych - na realizacje zadań w ramach funduszu 
sołeckiego - 18.000,00,-

Dotacje na 
zadania 400.000,00,-
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bieżące, 
z tego:

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 400.000,00,-

Świadczenia 
na rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

6.000,00,-

3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 6.000,00,-

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 670.000,00zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z: 

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 670.000,00zł, 

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.170.000,00zł, z tego: 

 
paragraf Nazwa paragrafu Kwota
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 8.500,00,-
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 670.000,00,-
950 Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 3.491.500,00,-

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.500.000,00zł. z tego: 

 
paragraf Nazwa paragrafu Kwota

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:
-Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. – 900.000,00, 
-ING Bank Śląski oddział Rzeszów – 1.000,000,00,
-Bank Gospodarstwa Krajowego –1.500.000,00zł.
WFOŚiGW – 100.000,00,-

3.500.000,00,
-

3. Ustala się limit kredytów i pożyczek w kwocie 1.670.000,00 złotych z tego: 

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 670.000,00 zł. 

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
w wysokości 1.000.000,00 zł 

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na remonty obiektów oświatowych w kwocie łącznej 
200.000,00 zł 

3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 
100.000,00 zł. 

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora 
finansów publicznych w łącznej kwocie 4.274.978,65zł. 

2. Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 7. Ustala się szczegółowe zasady wykonywania budżetu gminy: 

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań 
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 2001r o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz 473 z późn. zm.): 

- dochody – 202.000,00zł, 

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 182.000,00zł 

- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii kwota 10.000,00zł 

- dotacja celowa na podstawie porozumienia dla Miasta Rzeszów na obsługę osób nietrzeźwych dowiezionych 
do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu gminy Głogów Małopolski – 10.000,00zł 
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2) dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie 
z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
z późn. zm.) 

- dochody – 60.000,00zł 

- wydatki – 60.000,00zł 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami 

- dochody - 5.541.088,00,- 

- wydatki - 5.541.088,00,- 

jak poniżej: 

Dochody 

 
750 Administracja publiczna 122.448,00,- 

75011 Urzędy wojewódzkie 122.448,00,-

2010

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

122.148,00,-

75045 Kwalifikacja wojskowa 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

300,00,-

751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.940,00,- 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony 
prawa 2.940,00,-

2010

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

2.940,00,-

852 Pomoc społeczna 
85203 Ośrodki wsparcia 324.000,00,-

2010

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

324.000,00,-

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.080.500,00,
-

2010

Dotacje otrzymane z budrzetu państwa na realizację 
zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gmnie (zwiazkom 
gmin)ustawami

5.080.500,00,
-

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej

3.100,00,-

2010

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

3.100,00,-

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.100,00,-

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

8.100,00,-
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(związkom gmin) ustawami

Ogółem wyodrębnione dochody 5.541.088,00,
- 

Wydatki 

 
750 Administracja publiczna 122.448,00,- 

75011 Urzędy wojewódzkie 122.148,00,-
Wydatki bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

122.148,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

122.148,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od nich 
odprowadzane, z tego:

119.748,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 92.648,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.500,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18.000,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.600,00,-
Wydatki związane 
z realizacją ich 
statutowych zadań, 
z tego:

2.400,00,-

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.400,00
75045 Kwalifikacje wojskowe 300,00,-

Wydatki bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

300,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

300,00,-

Wydatki związane 
z realizacją ich 
statutowych zadań, 
z tego:

300,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00,-

751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 2.940,00,

75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 2.940,00,-
Wydatki bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

2.940,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

2.940,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od nich 
odprowadzane, z tego:

2.940,00,-

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 63,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 377,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00,-
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852 Pomoc społeczna 5.415.700,00,
- 

85203 Ośrodki wsparcia 324.000,00,-
Wydatki bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

324.000,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

322.500,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od nich 
odprowadzane, z tego:

232.000,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 178.000,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15.000,00,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 27.000,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 4.500,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.500,00,-
Wydatki związane 
z realizacją ich 
statutowych zadań, 
z tego

90.500,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00,-
4220 Zakup żywności 12.000,00,-
4260 Zakup energii 11.000,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 10.500,00,-
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,00,-

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej 1.000,00,-

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 1.000,00,-

4410 Podróże służbowe krajowe 2.000,00,-
4430 Różne opłaty i składki 1.500,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.000,00,-

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 1.000,00,-

Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

1.500,00,-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.500,00,-

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.080.500,00,
-

Wydatki bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

5.080.500,00,
-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

204.600,00,-

Wynagrodzenia 
i składki od nich 
odprowadzane, z tego:

177.000,00,-

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 90.000,00,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.000,00,-
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4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 73.000,00,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000,00,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00,-
Wydatki związane 
z realizacją ich 
statutowych zadań, 
z tego

27.600,00,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00,-
4260 Zakup energii 2.000,00,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00,-
4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00,-
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00,-

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej 500,00,-

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 1.000,00,-

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000,00,-

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 2.000,00,-

Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 
z tego:

4.875.900,00,
-

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700,00,-

3110 Świadczenia społeczne 4.875.200,00,
-

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3.100,00,-

Wydatki związane 
z realizacją ich 
statutowych zadań, 
z tego

3.100,00,-

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.100,00,-
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.100,00,-
Wydatki bieżące 
jednostek 
budżetowych, 
w tym:

8.100,00,-

Wydatki 
jednostek 
budżetowych, 
z tego:

Wynagrodzenia 
i składki od nich 
odprowadzane, z tego:

8.100,00,-

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 8.100,00,-

Ogółem wyodrębnione wydatki 5.541.088,00,
- 

4) wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 225.353,49zł, zgodnie z art. 
1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 z późn. zm.), jak poniżej: 

 
Sołectwo Nazwa zadania Klasyfikacja Kwota

Styków

- wykonanie zadaszenia przy domu ludowym, ułożenie kostki wokół domu 
ludowego 
- zakup regałów do domu ludowego 
- organizacja dnia seniora, mikołajki

921-92109-6050 
921-92109-4210 
921-92195-4210

16.178,50,-
2.500,00,-
1.500,00,-
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Hucisko - budowa drogi gminnej Hucisko- Trzebuska 
- organizacja dnia seniora, dziecka

600-60016-6050
921-92195-4210

10.288,71,-
2.000,00,-

Rogoźnica
- przystosowanie boiska sportowego i zaplecza 
- zakup strojów ludowych dla KGW 
- organizacja poświęcenia sztandaru dla OSP

926-92695-4300
921-92195-4210
754-75495-4210

6.000,00,-
2.324,41,-
8.000,00,-

Pogwizdów 
Stary

- Przebudowa boiska sportowego -
organizacja dnia seniora, dnia dziecka

926-92695-4300
921-92195-4210

12.000,00,-
1.640,67,-

Wola Cicha - obudowanie estrady tanecznej, dokończenie tarasu, położenie płytek 
brukowych przy domu ludowym 921-92109-6050 10.997,28,-

Budy 
Głogowskie - wykonanie chodnika przez park poddworski 600-60016-6050 20.178,50,-

Przewrotne - wykonanie klimatyzacji oraz montaż okna dachowego w domu ludowym 
- organizacja dnia seniora, dnia dziecka. 20- lecia zespołu Przewrotniacy

921-92109-6050
921-92195-4210

15.000,00,-
5.178,50,-

Wysoka 
Głogowska - wykonanie klimatyzacji oraz wentylacji w domu ludowym 921-92109-6050 20.178,50,-

Rudna Mała
- dokończenie ogrodzenia, ułożenie kostki, wyrównanie terenu przy domu 
ludowym 
- założenie trzech lamp ulicznych przy drodze Rudna mała- Rogoźnica- Rudna

921-92109-6050
900-90015-4300

18.178,50,-
2.000,00,-

Pogwizdów 
Nowy

- wykonanie chodnika w kierunku Rudnej Wielkiej 
- wymiana podłogi w domu ludowym 
- organizacja dnia seniora, dnia dziecka, wykonanie wieńca dożynkowego

600-60016-6050
921-92109-4300
921-92195-4210

15.178,50,- 
2.500,00,- 
2.500,00,-

Miłocin - zakup materiałów na budowę chodnika 
- organizacja dnia dziecka, dnia seniora

600-60016-6050
921-92195-4210

17.467,79,-
1.500,00,-

Lipie
- remont domu strażaka
- zakup naczyń do domu strażaka
- organizacja dnia seniora, dnia dziecka

754-75495-4270
754-75495-4210
921-92195-4210

10.000,00,-
2.400,00,- 
1.422,27,-

Zabajka - wykonanie zaplecza sanitarnego domu ludowego
- organizacja dnia seniora, dnia dziecka,

921-92109-6050
921-92195-4210

13.241,36,-
5.000,00,-

§ 8. 

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie 
z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych 

Dochody – 673.240,00zł 

Wydatki – 673.240,00zł 

2. Szczegółowy podział określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego –Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Głogowie Małopolskim w wysokości: 

- przychody - 6.171.526,65zł 

- koszty - 6.171.526,65zł 

2. Szczegółowy podział określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 
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§ 10. Upoważnia się Burmistrza Głogowa Małopolskiego do dokonywania zmian w budżecie polegających na 
przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu dotyczących zmian 
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych. 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Głogowa Małopolskiego do przekazania kierownikom jednostek 
organizacyjnych Gminy Głogów Małopolski uprawnień do dokonywania przeniesień w planach finansowych 
miedzy paragrafami wydatków rzeczowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej. 

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Burmistrza Głogowa Małopolskiego do 
zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których 
zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00zł. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Mieczysław Selwa
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  IV/23/2011

Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Głogów Małopolski w 2011 roku. 

 
Dotacje dla 
jednostek 
sektora 
finansów 
publicznych 

2.405.878,65,
- 

Dotacje 
przedmiotowe 748.602,65,-

1. dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Młp. 
w tym:
a) na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla 
odbiorców grupy taryfowej I 331058m3 x 1,58zł.- 523.071,64

900-
90001
-
2650

2. dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Młp. 
w tym:
b) na pokrycie różnicy ceny wody :437.325 m3 x 0,23zł. 100.584,75,-

400-
40002
-
2650

3. dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Młp. 
w tym:
c) na pokrycie ceny odbioru odpadów komunalnych 43234 pojemników x 2,89zł. 124.946,26,-

900-
90003
-
2650

Dotacja 
podmiotowa 908.000,00,-

1.dotacja dla instytucji kultury
- dla Gminnego Domu Kultury i Biblioteka 900.000,00,-

921-
92109
-
2480

2. wpłata na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego 8.000,00,-

010-
01030
-
2850

Dotacja 
celowa na 
realizację 
zadań 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego

749.276,00,-

1. pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację 
zadania odnowa dróg powiatowych 250.000,00,-

600-
60014
-
6300

2. dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na podstawie porozumienia na zwrot kosztów 
dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Głogów Małopolski do:
- przedszkola publicznego, 
- do przedszkola niepublicznego „Miś” oraz „Chatka Puchatka”- stosownie do art. 80 
ust 2a i art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

45.360,00,-

16.916,00,-

801-
80104
-
2310

3.dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na podstawie porozumień na obsługę osób 
nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu gminy Głogów 
Małopolski

10.000,00,-

851-
85158
-
2310
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4. dotacja celowa dla gminy Trzebownisko na realizację zadań na podstawie 
porozumienia w wysokości 105.000,00,- na zwrot kosztów dotacji tytułem uczestnictwa 
dzieci z terenu Gminy Głogów Małopolski do przedszkola niepublicznego pw 
„Ochronka św. S. Kostki” w Jasionce i u Dominikanek w Zaczerniu stosownie do art. 
80 ust 2a i art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

105.000,00,-

801-
80104
-
2310

5. wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na: wydatki bieżące na zakup paliwa oraz na 
służby ponadnormatywne 
wydatki majątkowe- budowa komisariatu Policji

22.000,00,-
300.000,00,-

754-
75404
-
3000
754-
75404
-6170

Dotacje dla 
jednostek 
spoza 
sektora 
finansów 
publicznych 

1.869.100,00,
- 

Dotacje 
podmiotowe

1.079.100,00,
- 

1. dotacja podmiotowa dla Parafii w Głogowie Młp. na prowadzenie przedszkola 
niepublicznego „Im. Św. Józefa” oraz „Im. Św. Michała Archanioła” 1.079.100,00,

801-
80104
-
2590

Dotacje 
celowe na 
realizację 
zadań 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego

790.000,00,-

1. dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi udzielanych w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej

130.000,00,-

851-
85154
-
2820 
i 2830

2. dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę tego: 
a) Krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie sekcji sportowej – piłka 
nożna drużyny seniorów, juniorów lub trampkarzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
29.000,00,
-b) Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w gminie Głogów 
Młp. z priorytetem nauki żeglowania – 11.000,00,
- d) Prowadzenie zajęć wśród dzieci i młodzieży z gminy Głogów Małopolski 
połączone z nauką pływania 6.000,00zł.

46.000,00,-

926-
92695
-
2820

3. dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań z ustawy z 25 czerwca 
2010 o sporcie oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/21/2011 z dnia 28 
stycznia 2011 r,

354.000,00,-

926-
92605
-
2820

4. dotacja celowa dla Parafii Głogów Młp. na wykonanie prac konserwatorskich dwóch 
ołtarzy boczny w kościele parafialnym pw Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Młp. 
wpisanego do rejestru zabytków

25.000,00,-
921-
92120
-2700

5. dotacja celowa dla Parafii w Miłocinie na wykonanie remontu kaplicy św Huberta 
w Miłocinie wpisanej do rejestru zabytków 25.000,00,-

921-
92120
-
2700

6. dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego na 
edukację kulturalną i działalność artystyczną dzieci i młodzieży 200.000,00,-

921-
92195
-
2820

7. dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie z siedzibą 
w Trzebownisku na realizacje zadania „wykonanie i konserwacja rowów 
melioracyjnych na terenie gminy Głogów Małopolski”

10.000,00,-

010-
01008
-
2820
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Ogółem dotacje 4.274.978,65,
- 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Mieczysław Selwa
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  IV/23/2011

Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Załącznik Nr 2 

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 
7 września 1991r o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych 

Rozdział 80148 – stołówki szkolne 

 
A. dochody 
I. stan rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2011 0,00,-
II. dochody ogółem 489.000,00,-
W tym: 
- Opłata za żywienie i opłata za przygotowania posiłku 489.000,00,-

B. Wydatki 
I. Wydatki ogółem 489.000,00,-
W tym: 
- zakup żywności 489.000,00,-

IV. Stan środków na dzień 31.12.2011 0

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 

 
A. dochody 
I. stan rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2011 0,00,-
II. dochody ogółem 49.000,00,-
W tym:
-darowizny
-wynajem pomieszczeń 
- odsetki od środków na rachunku bankowym 
- pozostałe dochody

16.910,00,
30.500,00,
90,00,
1.500,00,-

B. Wydatki 
I. Wydatki ogółem 49.000,00,-
W tym: 
- zakup pomocy naukowych 
- zakup żywności 
- pozostałe wydatki 
- zakup materiałów i wyposażenia 
- zakup usług remontowych

20.100,00,

1.800,00,
16.100,00,
11.000,00,-

IV. Stan środków na dzień 31.12.2011 0,00,-

Rozdział 80104 - Publiczne przedszkole 

 
A. dochody 
I. stan rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2011 0,00,-
II. dochody ogółem 118.240,00,-
W tym: 
- darowizny 
- wpływy z usług 
- pozostałe dochody 
- odsetki od środków na rachunku bankowym 
- wynajem pomieszczeń

1.000,00,-
109.000,00,-
8.000,00,-
40,00,-
200,00,-
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B. Wydatki 
I. Wydatki ogółem 118.240,00,-
W tym: 
- zakup pomocy naukowych 
- zakup żywności 
- pozostałe wydatki 
- zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00,-
109.000,00,-
6.000,00,-
240,00,-

II. Stan środków na dzień 31.12.2011 0,00,-

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące 

 
A. dochody 
I. stan rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2011 0,00,-
II. dochody ogółem 17.000,00,-
W tym: 
- darowizny 
- wynajem pomieszczeń 
- odsetki od środków na rachunku bankowym

10.985,00,-
6.000,00,-
15,00,-

B. Wydatki
I. Wydatki ogółem 16.000,00,-
W tym: 
- zakup pomocy naukowych
- zakup materiałów i wyposażenia 
- zakup usług pozostałych

6.000,00,-
6.000,00,-
5.000,00,-

II. Stan środków na dzień 31.12.2011 0,00,-

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Mieczysław Selwa
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  IV/23/2011

Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego 

PRZYCHODY : 

 
- Stan środków obrotowych na 01.01.2011 152.484,00,-
- dochody własne 5.270.440,00,-
- Dotacja przedmiotowa 748.602,65,-
Dochody ogółem 6.171.526,65,- 

II. WYDATKI 
- wydatki bieżące 5.963.590,60,-
- podatek VAT od dotacji 55.452,05,-
- podatek dochodowy 0,00,-
- stan środków obrotowych na 31.12.2011 152.484,00,-

Wydatki ogółem 6.171.526,65,- 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Mieczysław 


