
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/187/13 

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek Nr XXIII/178/12  

Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku.  

Na podstawie art. 13 pkt 7, art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2010 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) 

w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek Nr XXIII/178/12 Rady Miejskiej 

w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXIV/186/13 

z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok. 

§ 2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Brzostku, które 

stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

2. Załącznik do Uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodnicząca Rady  

 

 

Zofia Skórska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 marca 2013 r.

Poz. 1198



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/187/13 

Rady Miejskiej w Brzostku 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie  

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej Gminy Brzostek na 2013 rok  

 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK  

Nr XXIII/178/12 Rady Miejskiej w Brzostku  

z dnia 28 grudnia 2012 roku  

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18  

ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) - Rada 

Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 40.102.257,00 zł, jak Tabela  

Nr 1 załączona do uchwały. 

2. Dochody budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 37.117.094,00 zł i dochody majątkowe 

w kwocie 2.985.163,00 zł. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 40.562.257,00 zł, jak Tabela  

Nr 2 załączona do uchwały. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 31.708.745,00 zł, w tym: 

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 20.649.660,00 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.417.109,00 zł, 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.232.551,00 zł, 

2) dotacje na zadania bieżące – 2.258.730,00 zł; 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.960.355,00 zł, 

4) wydatki na obsługę długu publicznego – 700.000,00 zł, 

5) wydatki na przedsięwzięcia o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

w kwocie 8.048,00 zł, realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na projekt - 

"Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2007-2013 - Kapitał Ludzki, 

6) wydatki na przedsięwzięcia o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

w kwocie 171.000,00 zł, realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na projekt - 

"Kompetencje kluczowe w szkołach w gminie Brzostek" " realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego 2007-2013 - Kapitał Ludzki. 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.853.512,00 zł, w tym 

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.853.512,00 zł; z czego przeznacza się na wydatki na 

programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: 

1) wydatki na projekt nr 2005/PL/16/C/PE/007 realizowany w ramach Funduszu Spójności, pod nazwą 

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”, na zadanie pod nazwą „modernizacja i rozbudowa 

oczyszczani ścieków w Kleciach” w kwocie 6.000,00 zł. (dział 900, rozdział 90001), 
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2) wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2013 na Projekt "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Pse-AP" w kwocie 510.483,00 zł 

(dział 720, rozdział 72095), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 cytowanej 

ustawy, 

3) wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2013 na Projekt "Budowa sieci wodociągowej z dwoma budynkami pompowni wody w miejscowościach 

Januszkowice i Opacionka wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Brzostku " w kwocie 942.674,00 zł 

(dział 400, rozdział 40002), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 cytowanej 

ustawy, 

4) wydatki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obszar tematyczny "Odbudowa, 

remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" na Projekt 

"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na 

terenie gminy Brzostek" w kwocie 735.173,00 zł (dział 900, rozdział 90005), wydatki te obejmują 

przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 cytowanej ustawy. 

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 

460.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 

200.000,00 zł, oraz z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 260.000,00 zł na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.960.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

4.500.000,00 zł, jak Tabela Nr 3 załączona do uchwały. 

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 460.000,00 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4.500.000,00 

zł. 

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 80.000,00 zł na 

wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6.526.006,00 zł, jak załączona Tabela Nr 4 do uchwały. 

§ 6. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych 

ustaw tj: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.  

U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.), przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym 

programie przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.). 

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania 

budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi w kwocie 128.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł, jak załączona Tabela Nr 5 do uchwały. 

§ 7. Ustala się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między 

jednostkami samorządu terytorialnego tj.: 

1. Wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą 

"Budowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole - Dębica w km 10+088 - 11+357" w kwocie 350.000,00 zł. 

2. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane wspólnie z samorządem województwa, na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację Projektu 

"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP" w kwocie 510.483,00 zł. 
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3. Wydatki na dotację celową na powierzenie Gminie Miasta Rzeszów zadania własnego gminy 

w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek w kwocie 2.000,00 zł. 

§ 8. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych 

ustaw tj. dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy 

z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), przeznacza się 

na realizację zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. 

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania 

budżetu gminy o których mowa w ust. 1, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 

na łączną kwotę – 360.000,00 zł, jak Tabela Nr 6 załączona do uchwały. 

§ 9. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych 

ustaw tj. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), przeznacza się na 

realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska. 

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania 

budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 

10.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł, 

jak Tabela Nr 7 załączona do uchwały. 

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2013 roku jak, 

Załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetowego w wysokości do 1.000.000,00 zł, 

2) dokonywania zmian budżetu w granicach działu planu wydatków polegających na przesunięciach 

między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze 

stosunku pracy, 

3) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie 

wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 

4) upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie rozdziału, między paragrafami, związanych z realizacją 

zadań statutowych jednostki, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Brzostku. 

 

 

Przewodnicząca Rady  

 

 

Zofia Skórska 
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Tabela Nr 1 

Dochody budżetu Gminy Brzostek na 2013 rok 

 

Dział Wyszczególnienie Kwota w złotych 

010 Rolnictwo i łowiectwo 

dochody majątkowe 

- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych 

30.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

600 Transport i łączność 

dochody bieżące 

- opłata za zajęcie pasa drogowego 

1.200,00 

1.200,00 

1.200,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 

dochody majątkowe 

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mieszkań 

dochody bieżące 

- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych 

- opłaty za wieczyste użytkowanie  

- wpływy z trwałego zarządu 

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 

373.136,00  

200.000,00 

200.000,00 

173.136,00 

 

7.275,00 

14.467,00 

1.394,00 

150.000,00 

720 Informatyka 

dochody majątkowe 

- dotacja na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 

a) dotacja na  projekt "Pse-AP - Podkarpacki System e-Administracji 

Publicznej" realizowany wspólnie z Samorządem Województwa 

Podkarpackiego 

429.244,00 

429.244,00 

429.244,00 

 

429.244,00 

750 Administracja publiczna 

dochody bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

- wpływy z tytułu opłat kół łowieckich 

- dochody z tytułu zwrotu kosztów opłaty pocztowej 

127.866,00 

127.866,00 

106.066,00 

 

1.800,00 

20.000,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

dochody bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

2.190,00 

 

2.190,00 

2.190,00 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

dochody bieżące 

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

- wpływy z karty podatkowej 

2) Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

- podatek od nieruchomości 

- podatek rolny 

- podatek leśny 

- podatek od środków transportowych 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 

- odsetki od nieterminowych wpłat 

3) Wpływy od osób fizycznych 

- podatek od nieruchomości 

- podatek rolny 

 

 

6.546.778,00 

6.546.778,00 

20.000,00 

20.000,00 
 

2.062.001,00 

1.954.282,00 

7.885,00 

28.296,00 

56.538,00 

5.000,00 

10.000,0 
 

1.088.200,00 

303.005,00 

473.993,00 
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- podatek leśny 

- podatek od środków transportowych 

- podatek od spadków i darowizn 

- opłata targowa 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 

- odsetki od nieterminowych wpłat 

66.848,00 

94.354,00 

12.000,00 

8.000,00 

120.000,00 

10.000,00 

 4) Wpływy z opłat na podstawie innych ustaw 

- opłata skarbowa 

- opłata eksploatacyjna 

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

- opłata śmieciowa  

5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

- podatek dochodowy od osób fizycznych 

- podatek dochodowy od osób prawnych 

565.000,00 

35.000,00 

40.000,00 

130.000,00 

360.000,00 
 

2.811.577,00 

2.761.577,00 

50.000,00 

758 

 

Różne rozliczenia 

dochody bieżące  

- część oświatowa subwencji ogólnej 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 

- część równoważąca subwencji ogólnej 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 

dochody majątkowe 

- dotacja ze środków EFR w ramach  RPO WP na lata 2007-2013 

a)   dotacja na realizację zadania pod nazwą "budowa sieci 

wodociągowej z dwoma budynkami pompowni wody w 

miejscowościach Januszkowice i Opacionka wraz z przebudową 

stacji uzdatniania wody w Brzostku" 

21.682.931,00 

20.879.792,00 

12.512.047,00 

7.678.748,00 

648.997,00 

40.000,00 

803.139,00 

 

803.139,00 

803.139,00 

801 Oświata i wychowanie 

dochody bieżące 

- wpływy z opłaty stałej w przedszkolach 

- wpływy z tytułu żywienia w przedszkolach i szkołach 

670.000,00 

670.000,00 

20.000,00 

650.000,00 

852 Pomoc społeczna 

dochody bieżące 

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń 

- odsetki od zwróconych świadczeń 

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  

w tym: 

a) ośrodki wsparcia 

b) na świadczenia rodzinne 

c) na ubezpieczenie zdrowotne 

d) na wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki i obsługę tego 

zadania  

e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

własnych gminy,  

w tym: 

a) na ubezpieczenie zdrowotne 

b) na zasiłki i pomoc w naturze 

c) na zasiłki stałe 

d) na utrzymanie GOPS 

8.132.049,00 

8.132.049,00 

52.000,00 

22.000.00 

10.000,00 

10.000,00 

 

6.417.750,00 

 

428.400,00 

5.935.400,00 

29.100,00 

150,00 

 

24.700,00 

 

1.313.160,00 

 

 

13.900,00 

1.062.400,00 

107.200,00 

129.660,00 
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- dotacja rozwojowa  na Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-

2013 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

a) dotacja przewidziana porozumieniem z 2008 roku w sprawie 

realizacji Projektu z POKL "Czas na aktywność w Gminie 

Brzostek" 

 

307.139,00 

 

307.139,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

dochody bieżące 

- dotacja rozwojowa  na Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-

2013 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

a)  dotacja przewidziana porozumieniem z 2010 roku w sprawie 

realizacji 

      Projektu z POKL "Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic" 

b)  dotacja przewidziana umową UDA-POKL.09.01.02-18-041/12-00  w 

     sprawie realizacji Projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów 

kl. I-III 

     w gminie Brzostek" 

c)  dotacja przewidziana umową .w  sprawie realizacji  Projektu 

"Kompetencje 

     kluczowe w szkołach w gminie  Brzostek"  
d)  dotacja przewidziana umową  w sprawie realizacji Projektu 

"Usprawnienie 

    funkcji rozwojowych i  poznawczych uczniów w Szkole Podstawowej 

w 

    Brzostku" 

402.338,00 

402.338,00 

 

402.338,00 

 

8.048,00 

 

134.680,00 

 

 

 

171.000,00 

 

 

88.610,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

dochody majątkowe 

- dotacja z Funduszu Spójności z tytułu refundacji 10% kosztów 

kwalifikowanych na oczyszczalnię ścieków w Kleciach 

- dotacja z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na projekt  

"instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 

użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy 

Brzostek" 

- wpłaty własne mieszkańców (netto) na instalacje systemów energii 

odnawialnej 

dochody bieżące 

- czynsz dzierżawny z oczyszczalni ścieków 

- opłata za korzystanie z toalet miejskich 

- opłata produktowa 

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

954.525,00 

772.780,00 

280.000,00 

 

 

15.997,00 

 

 

476.783,00 

 

 

181.745,00 

159.733,00 

4.012,00 

8.000,00 

10.000,00 

926 Kultura fizyczna 

dochody majątkowe 

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie 

inwestycji sportowych  

a)   dotacja na realizację zadania pod nazwą "Budowa sali 

gimnastycznej  

      przy Gimnazjum w Brzostku" 

750.000,00 

750.000,00 

750.000,00 

 

750.000,00 

 Ogółem dochody: 40.102.257,00 
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Tabela Nr 2 

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok 

 

Dział 

Rozdział 
Wyszczególnienie 

Kwota  

w złotych 

010 

01030 

 

Rolnictwo i łowiectwo 

Izby rolnicze 

- wydatki bieżące 

1. wplata na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

400 

40002 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

wodę 

Dostarczanie wody 

- wydatki majątkowe 

a) budowa sieci wodociągowej z dwoma budynkami 

pompowni wody w miejscowościach Januszkowice i 

Opacionka wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w 

Brzostku (przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226  

ust. 4 ustawy o finansach publicznych,  finansowane z 

udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

cytowanej ustawy) 

942.674,00 

 

942.674,00 

942.674,00 

 

942.674,00 

 

600 

60014 

 

 

 

 

 

60016 

Transport i łączność  

Drogi publiczne powiatowe 

- wydatki majątkowe 

a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na realizację 

zadania własnego Powiatu pod nazwą "Budowa drogi 

powiatowej nr 1296R Wielopole - Dębica w km 10+088 - 

11+357" 
Drogi publiczne gminne 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

- wydatki majątkowe 

a) budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych 

b) budowa chodników przy drogach 

1.050.000,00 

350.000,00 

350.000,00 

350.000,00 

 

 
 

 

 

700.000,00 

280.000,00 

280.000,00 

20.000,00 

260.000,00 

420.000,00 

320.000,00 

100.000,00 

700 

70005 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

- wydatki majątkowe 

a) wykonanie elewacji na budynku domu ludowego w 

Przeczycy 

240.000,00 

240.000,00 

207.000,00 

207.000,00 

3.000,00 

204.000,00 

33.000,00 

 

33.000,00 

710 

71004 

 

 

 

71035 

Działalność usługowa 

Plany zagospodarowania przestrzennego 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Cmentarze 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

71.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 
 

11.000,00 

11.000,00 

11.000,00 
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■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.000,00 

720 

72095 

Informatyka 

Pozostała działalność 

- wydatki majątkowe 

a) wydatki na  realizację Projektu Podkarpacki System e-

Administracji Publicznej - PseAP 
(przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o 

finansach publicznych,  finansowane z udziałem środków o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy) 

510.483,00 

510.483,00 

510.483,00 

 

510.483,00 

750 

75011 

 

 

 

 

 
 

75022 

 

 

 

 

75023 

 

 

 

 

 

75045 

 

 

75075 

 

 

 

 

75095 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

- wydatki bieżące  

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Kwalifikacja wojskowa 

- wydatki bieżące 

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Pozostała działalność 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2.626.400,00 

252.500,00 

252.500,00 

252.000,00 

240.316,00 

11.684,00 

500,00 

122.000,00 

122.000,00 

39.000,00 

39.000,00 

83.000,00 

2.088.500,00 

2.088.500,00 

2.087.500,00 

1.810.248,00 

277.252,00 

1.000,00 

400,00 

400,00 

400,00 
 

34.000,00 

34.000,00 

34.000,00 

4.000,00 

30.000,00 

129.000,00 

129.000,00 

43.000,00 

41.200,00 

1.800,00 

86.000,00 

751 

 

75101 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

- wydatki bieżące  

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

2.190,00 

 

2.190,00 

 

2.190,00 

2.190,00 

2.190,00 

754 

75412 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Ochotnicze straże pożarne 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

300.000,00  

293.000,00 

293.000,00 

243.000,00 

50.000,00 

193.000,00 
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75414 

 

 

 

75421 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Obrona cywilna 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Zarządzanie kryzysowe 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

50.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

757 

75702 

Obsługa długu publicznego 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 

- wydatki bieżące 

1.  wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 

terytorialnego 

700.000,00 

700.000,00 

 

700.000,00 

700.000,00 

758 

75818 

Różne rozliczenia 

Rezerwy ogólne i celowe 

- wydatki bieżące, w tym: 

■    rezerwa ogólna 

■    rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania 

kryzysowego 

90.000,00 

90.000,00 

90.000,00 

10.000,00 

80.000,00 

801 

80101 

 

 

 

 

 

80103 

 

 

 

 
 

 

 

80104 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

80110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Przedszkola 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

3. Dotacja dla Miasta Jasło i Miasta Dębica 

Gimnazja 

- wydatki bieżące  

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

- wydatki majątkowe 

a)    budowa sali gimnastycznej  przy gimnazjum w Brzostku 

(przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy 

o finansach publicznych będące integralną częścią 

Projektu pn. "Rozwój intelektualny i fizyczny, szansą na 

20.061.670,00 

7.486.113,00 

7.486.113,00 

7.181.140,00 

6.274.907,00 

906.233,00 

304.973,00 

 

918.088,00 

918.088,00 

863.443,00 

819.580,00 

43.863,00 

54.645,00 

541.692,00 

541.692,00 

512.624,00 

452.429,00 

60.195,00 

19.068,00 

10.000,00 

9.491.263,00 

3.691.263,00 

3.509.829,00 

3.158.087,00 

351.742,00 

181.434,00 

5.800.000,00 

5.800.000,00 
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80113 

 

 

 

 

80114 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

80146 

 

 
 

 

 

 

 

 

80148 

lepszą przyszłość uczniów z Gminy Brzostek" 
planowanego do realizacji w ramach RPO WP na lata 

2007-2013) 

Dowożenie uczniów do szkół 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

- wydatki majątkowe 

a)    zakupy inwestycyjne 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Stołówki szkolne i przedszkolne 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

 

 

 

298.609,00 

298.609,00 

298.609,00 

35.824,00 

262.785,00 
 

 

375.605,00 

369.605,00 

369.105,00 

344.532,00 

24.573,00 

500,00 

6.000,00 
 

 

6.000,00 

57.535,00 

57.535,00 

57.535,00 

57.535,00 

892.765,00 

892.765,00 

892.765,00 

234.013,00 

658.752,00 

851 

85153 

 

 

 

85154 

 

 

 

 

85158 

Ochrona zdrowia 

Zwalczanie narkomanii 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Izby wytrzeźwień 

- wydatki bieżące 

1.  dotacja celowa 

132.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

128.000,00 

128.000,00 

128.000,00 

44.663,00 

83.337,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

852 

85203 

 

 
 

85204 

 

 

 

85205 

 

 

 

 

 

85212 

Pomoc społeczna 

Ośrodki wsparcia 

- wydatki bieżące 

1. dotacja celowa 

Rodziny zastępcze 

- wydatki bieżące 

1.  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

9.609.013,00 

428.400,00 

428.400,00 

428.400,00 
 

4.000,00 

4.000,00 

4.000,00 

4.000,00 
 

4.000,00 

4.000,00 

4.000,00 

4.000,00 

5.965.400,00 
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85213 

 

 

 

 

 

85214 

 

 

 

 
 

 

 

85215 

 
 

 

 

 

 

 

 

85216 

- wydatki bieżące 

1.   wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

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 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Dodatki mieszkaniowe 

- wydatki bieżące 

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Zasiłki stałe 

- wydatki bieżące , w tym: 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

5.965.400,00 

334.875,00 

273.820,00 

61.055,00 

5.630.525,00 

43.000,00 

 

 

 
 

43.000,00 

43.000,00 

43.000,00 

1.333.400,00 

 

1.333.400,00 

161.000,00 

161.000,00 

1.172.400,00 
 

13.000,00 

13.000,00 

13.000,00 

108.200,00 

108.200,00 

1.000,00 

1.000,00 

107.200,00 

85219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85228 

 

 

 

 

 

85295 

Ośrodki pomocy społecznej 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2.  świadczenia na rzecz osób fizycznych 

( zadanie realizowane z  udziałem środków o których mowa w 

art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 

307.139,00 zł w ramach Programu Operacyjnego WP 2007-

2013 Kapitał Ludzki pod nazwą "Czas na aktywność w 

Gminie Brzostek" ) 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Pozostała działalność 

-     wydatki bieżące 

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

974.653,00 

974.653,00 

967.503,00 

679.078,00 

288.425,00 

7.150,00 

 

 

 

 

 

534.960,00 

534.960,00 

526.960,00 

497.055,00 

29.905,00 

8.000,00 

200.000,00 

200.000,00 

200.000,00 

854 

85401 

 

 

 

 

 

85415 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Świetlice szkolne 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Pomoc materialna dla uczniów 

631.685,00 

183.347,00 

183.347,00 

173.087,00 

164.447,00 

8.640,00 

10.260,00 

30.000,00 
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85495 

- wydatki bieżące 

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Pozostała działalność 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■  wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

(przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy 

o finansach publicznych, realizowane z udziałem środków o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy, na 

projekt - "Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic" 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego WP 2007-

2013 Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół w Januszkowicach w 

kwocie 8.048,00 zł) 

 

(przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy 

o finansach publicznych, realizowane z udziałem środków o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy, na 

projekt - "Kompetencje kluczowe w szkołach w gminie 

Brzostek" realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

WP 2007-2013 Kapitał Ludzki w Gimnazjum w Nawsiu 

Brzosteckim oraz w Gimnazjum w Siedliskach Bogusz w 

kwocie 171.000,00 zł) 

 

(projekty  realizowane z  udziałem środków o których mowa w 

art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ramach 

Programu Operacyjnego WP 2007-2013 Kapitał Ludzki pod 

nazwą "Indywidualizacja nauczania uczniów kl. I-III w 

gminie Brzostek" w kwocie 134.680,00 zł, oraz " 

Usprawnienie funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów 

w Szkole Podstawowej w Brzostku" w kwocie 88.610,00 zł ) 

 (projekt realizowany ze środków  Fundacji Rozwoju Systemu  

edukacji - Narodowa Agencja Programu "uczenie się przez 

całe życie" Comenius realizowany przez Zespół Szkół w 

Siedliskach Bogusz w kwocie 16.000,00 zł) 

30.000,00 

30.000,00 

418.338,00 

418.338,00 

418.338,00 

176.720,00 

241.618,00 

900 

90001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

90002 

 

 

 

 

 
 

90003 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. dotacja przedmiotowa 

- wydatki majątkowe 

a) modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Kleciach 

(zadanie realizowane z udziałem środków o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych) 

b) aport pieniężny do ZGK w Brzostku Sp. z o.o. 

 Gospodarka odpadami 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Oczyszczanie miast i wsi 

2.483.142,00 

872.330,00 

816.330,00 

1.000,00 

1.000,00 

815.330,00 

56.000,00 

 

6.000,00 

 

 

 

50.000,00 

360.000,00 

360.000,00 

359.900,00 

22.000,00 

337.900,00 

100,00 
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90004 

 

 

 

90005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

90013 

 

 

 

90015 

 

 

 

90019 

 

 

 

 

 

90020 

 

 
 

 

90095 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

-      wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

- wydatki majątkowe 

a)    instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 

       użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na 

terenie gminy Brzostek 

(przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o 

finansach publicznych,  finansowane z udziałem środków o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy) 

b) świadczenia na rzecz ZG DW w Jaśle 

Schroniska dla zwierząt 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

prod. 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Pozostała działalność 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

64.350,00 

64.350,00 

64.150,00 

6.000,00 

58.150,00 

200,00 
 

6.000,00 

6.000,00 

6.000,00 

6.000,00 

845.462,00 

110.107,00 

110.107,00 

110.107,00 

735.355,00 

 

735.173,00 

 

 

 
 

182,00 

8.000,00 

8.000,00 

8.000,00 

8.000,00 

280.000,00 

280.000,00 

280.000,00 

280.000,00 

10.000,00 

 

 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

35.000,00 

35.000,00 

35.000,00 

35.000,00 

921 

92109 

 

 

92116 

 

 

92120 

 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

- wydatki bieżące 

1. dotacja podmiotowa 

Biblioteki 

- wydatki bieżące 

1.  dotacja podmiotowa 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

752.000,00 

550.000,00 

550.000,00 

550.000,00 

172.000,00 

172.000,00 

172.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

14.000,00 

14.000,00 
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 2. dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i 

konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 

jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych: 

- Parafia pw. św. Grzegorza w Gorzejowej na konserwację 

obrazu  "Matka Boża wśród aniołów" 

16.000,00 

 

 

 

16.000,00 

926 

92601 

 

 

 

 

92605 

 

Kultura fizyczna 

Obiekty sportowe 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2.  dotacja celowa 

300.000,00 

40.000,00 

40.000,00 

40.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

260.000,00 

260.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

255.000,00 

 Ogółem wydatki: 40.562.257,00 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

 

       Zofia Skórska 
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Tabela Nr 3 

 

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzostek na  2013 rok  

 

PRZYCHODY 4.960.000,00 

§ Wyszczególnienie 
Kwota  

(w złotych) 

 

9030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9520 

 

 

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

 

W tym: 

 

- pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na finansowanie inwestycji pn. "instalacja 

systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz 

domach prywatnych na terenie gminy Brzostek" w kwocie 260.000,00,00 zł 

pod środki z budżetu Unii Europejskiej. 

 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

 

W tym: 

 

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i 

kredytów w kwocie  4.500.000,00 zł, 

 

- kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "budowa sali 

gimnastycznej  przy gimnazjum w Brzostku"  w kwocie  200.000,00 zł. 

 

 

 

260.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.700.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

ROZCHODY                 4.500.000,00 

§ Wyszczególnienie 
Kwota  

(w złotych) 

 

9920 

 

 

 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 

 

W tym:  

 

- spłata kredytu w BSR w Brzostku  1.200.000,00 zł, 

 

- spłata kredytu w BS w Pilźnie    700.000,00 zł, 

 

- spłata kredytu w ING Bank Śląski Oddział w Tarnowie  1.100.000,00 zł, 

 

- spłata kredytu w PBS Oddział w Jaśle  1.500.000,00 zł. 

 

 

4.500.000,00 

 

 

 

 

 

 

          Przewodnicząca Rady  

 

          Zofia Skórska 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 16 – Poz. 1198



Tabela Nr 4 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2013 roku 

 

DOCHODY 

Dział Wyszczególnienie Kwota  

(w złotych) 

750 Administracja publiczna 

dochody bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym: 

a) na zadania  z zakresu spraw obywatelskich 

b) na kwalifikację wojskową 

106.066,00 

106.066,00 

 

106.066,00 

105.666,00 

400,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

dochody bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym: 

a)  na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 

2.190,00 

 

2.190,00 

2.190,00 

 

2.190,00 

852 Pomoc społeczna 

dochody bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym: 

c) a)  na ośrodki wsparcia 

d) b)  na świadczenia rodzinne 

e) c)  na ubezpieczenie zdrowotne 

f) d)  na wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania  

g) e)  na usługi opiekuńcze 

6.417.750,00 

6.417.750,00 

6.417.750,00 

 

428.400,00 

5.935.400,00 

29.100,00 

150,00 

 

24.700,00 

Razem: 6.526.006,00 

 

WYDATKI 

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota  

(w złotych) 

750 

75011 

 

 

 

75045 

 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

- wydatki bieżące  

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

Kwalifikacja wojskowa 

- wydatki bieżące 

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

106.066,00 

105.666,00 

105.666,00 

105.666,00 

105.666,00 

400,00 

400,00 

400,00 

751 

 

75101 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

2.190,00 

 

2.190,00 

2.190,00 

2.190,00 

2.190,00 

852 

85203 

Pomoc społeczna 

Ośrodki wsparcia 
6.417.750,00 

428.400,00 
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85212 

 

 

 

 

 

 

 

85213 

 

 

 

 

 

 
 

85219 

 

 

85228 

 

- wydatki bieżące 

1. dotacja celowa 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

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 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

Ośrodki pomocy społecznej 

- wydatki bieżące 

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

428.400,00 

428.400,00 

5.935.400,00 

 

 

5.935.400,00 

304.875,00 

267.483,00 

37.392,00 

5.630.525,00 

 

29.100,00 
 

 

29.100,00 

29.100,00 

29.100,00 

150,00 

150,00 

150,00 

24.700,00 

24.700,00 

24.700,00 

24.700,00 

Razem: 6.526.006,00 
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Tabela Nr 5 

 

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA 

BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI  

I PRZCIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI  

 

DOCHODY  W  2013  ROKU 

Dział Wyszczególnienie 
Kwota (w 

złotych) 

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

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

dochody bieżące 

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

130.000,00 
 

 

130.000,00 

130.000,00 

Razem: 130.000,00 

 

 

WYDATKI  W  2013  ROKU 

Dział 

Rozdział 
Wyszczególnienie 

Kwota  

(w złotych) 

851 

85153 

 

 

 

 

85154 

Ochrona zdrowia 

Zwalczanie narkomanii 

- wydatki bieżące (na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii) 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

- wydatki bieżące (na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi) 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

130.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

 

2.000,00 

2.000,00 

128.000,00 

128.000,00 

 

128.000,00 

44.663,00 

83.337,00 

Razem: 130.000,00 
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Tabela Nr 6 

 

 

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z SZCZEGÓŁNYCH ZASAD WYKONYWANIA 

BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I POPRZĄDKU 

W GMINACH 
 

DOCHODY  W  2013  ROKU 

Dział Wyszczególnienie 
Kwota (w 

złotych) 

 

756 

 

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

dochody bieżące 

- opłata śmieciowa od mieszkańców  

 

 

360.000,00 
 

 

360.000,00 

360.000,00 

Razem: 360.000,00 

 

 

WYDATKI  W  2013  ROKU 

Dział 

Rozdział 
Wyszczególnienie 

Kwota (w 

złotych) 

 

900 

90002 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Gospodarka odpadami 

- wydatki bieżące 

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

■   wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

■   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

360.000,00 

360.000,00 

360.000,00 

359.900,00 

22.000,00 

337.900,00 

100,00 

Razem: 360.000,00 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady  
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Tabela Nr 7 

 

 

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z SZCZEGÓŁNYCH ZASAD WYKONYWANIA 

BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

D O C H O D Y: 

 

Dział Rozdział Nazwa – treść 
Plan 

na 2013 rok 

 

900 

 

 

 

90019 

 

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 

 

dochody bieżące 

 

I. PRZELEWY OD WOJEWODY I OD WOJEWÓDZKIEGO 

INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

 

 

10.000,00 

  OGÓŁEM: 10.000,00 

 

W Y D A T K I: 

 

Dział Rozdział 
 

Nazwa – treść 

Plan 

na 2013 rok 

 

900 

 

 

 

90019 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 

 

- Wydatki bieżące związane z wykonaniem następujących zadań: 

 

1) „Sprzątanie Świata” 

2) Konkursy ekologiczne  - współzawodnictwo międzyszkolne 

3) likwidacja dzikich wysypisk śmieci 

4) monitoring likwidacji wysypiska śmieci 

 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

 
 

 

 

1.000,00 

2.000,00 

1.000,00 

6.000,00 

  OGÓŁEM: 10.000,00 

 

 

 

Przewodnicząca Rady  

 

 

      Zofia Skórska 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 21 – Poz. 1198


		2013-03-01T14:26:27+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




