
 

 

UCHWAŁA NR 26/III/2015 

RADY MIEJSKIEJ W NAROLU 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

Uchwała budżetowa Gminy Narol na 2015 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(j.t Dz. U. z 2013 r. poz. 594. ze zm) oraz art.212 ust.1, art.239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Narolu 

uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 25.836.650,00 zł z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 24.214.128,73 zł 

- dochody majątkowe w kwocie 1.622.521,27 zł 

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 25.184.650,00 zł z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie 23.590.970,07 zł 

- wydatki majątkowe w kwocie 1.593.679,93 zł 

3. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 652.000,00 zł z tego: określa się przeznaczenie 

nadwyżki: 

- spłata długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 652.000,00 zł 

4. Określa się rozchody budżetu w kwocie 652.000,00 zł z tego: 

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” 652.000,00 zł 

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł 

z tego: 

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł; 

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2015 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.: 

1. W myśl art. 18
2 

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

alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18
1 

oraz dochody z opłat 

określonych w art. 11
1 

wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele. 
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2. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza 

się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do Burmistrza Miasta 

i Gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią 

rozwoju gminy.(rada osiedla dla miasta wniosek do prezydenta). Środki funduszu mogą być przeznaczone na 

pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.
2)

).Zgodnie 

z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku 

3. W myśl art. 16 ust. 1-4 oraz art.400a ust. 1 pkt 2,5,8,15,16,18,21-25,29,31,32,38- 42 - ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 215 poz.1664 z dnia 20 listopada 2009 r.) dochody za korzystanie ze 

środowiska wykorzystane będą na wydatki z ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

4. Środki pobierane z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ust 1  

i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r. poz. 391,i 951) przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w gminie . 

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 19.600,00 zł z tego: 

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 18.900,00 zł; 

2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 700,00 zł; 

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie 195.439,02 zł z tego: 

1. rezerwę ogólną 50.439,02 zł 

2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 57.000,00 zł 

3. rezerwę celową na utrzymanie zrealizowanego projektu pod nazwą "Poprawa stanu środowiska 

naturalnego i zwiększenie aktywności inwestycyjnej Miasta i Gminy Narol poprzez budowę oczyszczalni 

ścieków" dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

2% wartości zadania 88.000,00 zł 

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy: 

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi 

ustawami;  

DOCHODY 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło 

Kwota 

zł 

750   Administracja publiczna 59.259 

75011   Urzędy wojewódzkie 59.159 

    DOCHODY BIEŻĄCE 59.159 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 

59.159 

75045   Kwalifikacja wojskowa 100 

    DOCHODY BIEŻĄCE 100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 

100 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.625 

75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

1.625 

    DOCHODY BIEŻĄCE 1.625 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1.625 
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zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 

852   Pomoc społeczna 3.364.470 

85203   Ośrodki wsparcia 354.960 

    DOCHODY BIEŻĄCE 354.960 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 

354.960 

85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

2.981.800 

    DOCHODY BIEŻĄCE 2.981.800 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 

2.981.800 

85213   Składki na świadczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

17.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 17.000 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 

17.000 

85219   Ośrodki pomocy społecznej 210 

    DOCHODY BIEŻĄCE 210 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 

210 

85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.500 

    DOCHODY BIEŻĄCE 10.500 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 

10.500 

    Ogółem dochody: 3.425.354 

WYDATKI: 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie 

Kwota 

zł 

750   Administracja publiczna 59.259 

75011   Urzędy wojewódzkie 59.159 

    WYDATKI BIEŻĄCE 59.159 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 59.159 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.159 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44.300 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.659 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200 
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75045   Kwalifikacja wojskowa 100 

    WYDATKI BIEŻĄCE 100 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 100 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 

  4410 Podróże służbowe krajowe 100 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.625 

75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

1.625 

    WYDATKI BIEŻĄCE 1.625 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 1.625 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.290 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.100 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 335 

  4300 Zakup usług pozostałych 335 

852   Pomoc społeczna 3.364.470 

85203   Ośrodki wsparcia 354.960 

    WYDATKI BIEŻĄCE 354.960 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 353.460 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244.500 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175.000 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.000 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34.800 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.700 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 108.960 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55.660 

  4260 Zakup energii 16.000 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 300 

  4300 Zakup usług pozostałych 18.000 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 

  4430 Różne opłaty i składki 4.500 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.900 

  4480 Podatek od nieruchomości 2.100 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1.500 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500 

85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

2.981.800 

    WYDATKI BIEŻĄCE 2.981.800 
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    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 184.750 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177.880 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63.000 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.200 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108.000 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.680 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.870 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.270 

  4410 Podróże służbowe krajowe 300 

  4430 Różne opłaty i składki 200 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.300 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

800 

    2) świadzcenia na rzecz osób fizycznych 2.797.050 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700 

  3110 Świadczenia społeczne 2.796.350 

85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

17.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 17.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 17.000 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.000 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrwotne 17.000 

85219   Ośrodki pomocy społecznej 210 

    WYDATKI BIEŻĄCE   

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 3 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 

  4300 Zakup usług pozostałych 3 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 207 

  3110 Świadczenia społeczne 207 

85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.500 

    WYDATKI BIEŻĄCE 10.500 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 10.500 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.500 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.500 

    Ogółem wydatki 3.425.354 

 

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu gminy wynikającymi z ustawy: 

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:  
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DOCHODY: 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło 

Kwota 

zł 

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

117.000 

75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

117.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 117.000 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 117.000 

    Ogółem dochody: 117.000 

WYDATKI: 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie 

Kwota 

zł 

851   Ochrona zdrowia 117.000 

85153   Zwalczanie narkomanii 3.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 3.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 3.000 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.000 

85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 114.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 114.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 113.700 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.600 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41.100 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.400 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.100 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52.100 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

300 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.000 

  4260 Zakup energii 11.400 

  4300 Zakup usług pozostałych 13.400 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 2.400 

  4430 Róże opłaty i składki 500 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1.500 
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    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 

    Wydatki ogółem: 117.000 

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim  

FUNDUSZ SOŁECKI - 311.156,20 zł  

z tego: 

1 Sołectwo Chlewiska 17.078,47 

2 Sołectwo Dębiny 13.332,64 

3 Sołectwo Huta Różaniecka 18.697,00 

4 Sołectwo Huta Złomy 11.776,16 

5 Sołectwo Jędrzejówka 21.522,69 

6 Sołectwo Kadłubiska 12.983,45 

7 Sołectwo Lipie 17.776,85 

8 Sołectwo Lipsko 20.856,05 

9 Sołectwo Łówcza 22.062,00 

10 Sołectwo Łukawica 16.983,24 

11 Sołectwo Narol 31.744,37 

12 Sołectwo Narol-Wieś 22.348,04 

13 Sołectwo Płazów 19.713,26 

14 Sołectwo Podlesina 10.475,64 

15 Sołectwo Ruda Różaniecka 31.744,00 

16 Sołectwo Wola Wielka 22.062,34  

  

  

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie 

Kwota 

zł 
    SOŁECTWO CHLEWISKA  17.078,47 

700   Gospodarka mieszkaniowa 17.078,47 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17.078,47 

    WYDATKI BIEŻĄCE 17.078,47 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 17.078,47 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.078,47 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 8.778,47 

    - zakup stołów, krzeseł, firanek do budynku komunalnego 

(świetlicy wiejskiej) w Chlewiskach 

  

  4270 Zakup usług remontowych: 8.300,00 

    - ułożenie chodnika, remont schodów, remont fundamentów 

zewnętrznych przy budynku komunalnym (świetlicy 

wiejskiej) w Chlewiskach 

  

    SOŁECTWO DĘBINY  13.332,64 

700   Gospodarka mieszkaniowa 13.332,64 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13.332,64 
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    WYDATKI BIEŻĄCE 13.332,64 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 13.332,64 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.332,64 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 1.332,64 

    - zakup naczyń kuchennych i nakryć stołowych do 

wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) 

w Dębinach. 

  

  4270 Zakup usług remontowych: 12.000,00 

    - wykonanie remontu schodów i ogrzewania (kominka wraz 

z nadmuchami) w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) 

w Dębinach. 

  

    SOŁECTWO HUTA RÓŻANIECKA  18.697,00 

600   Transport i łączność 11.697,00 

60017   Drogi wewnętrzne 11.697,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 11.697,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 11.697,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.697,00 

  4270 Zakup usług remontowych: 11.697,00 

    - naprawa gminnych dróg dojazdowych w Hucie Różanieckiej 11.697,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 3.000,00 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 3.000,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 3.000,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych: 3.000,00 

    - wymiana głównej linii zasilającej oraz przeniesienie licznika 

na zewnątrz budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) 

w Hucie Różanieckiej. 

  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000,00 

75495   Pozostała działalność 4.000,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 4.000,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 4.000,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych: 4.000,00 

    - remont zbiornika przeciwpożarowego w Hucie 

Różanieckiej.  

  

    SOŁECTWO HUTA ZŁOMY  11.776,16 

700   Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 10.000,00 
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    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych: 10.000,00 

    Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie 

Złomy, w tym: 

- remont schodów zewnętrznych – 7.000,00 zł - malowanie 

i inne prace w pomieszczeniu głównym świetlicy – 3.000,00 

zł 

10.000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.776,16 

90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.776,16 

    WYDATKI BIEŻĄCE 1.776,16 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 1.776,16 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.776,16 

  4300 Zakup usług pozostałych: 1.776,16 

    - koszenie i wyrównanie terenu gminnego wokół świetlicy 

wiejskiej w Hucie Złomy. 

1.776,16 

    SOŁECTWO JĘDRZEJÓWKA  21.522,69 

600   Transport i łączność 6.000,00 

60016   Drogi publiczne gminne 6.000,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 6.000,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 6.000,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 6.000,00 

    - zakup kamienia (tłucznia) z przeznaczeniem do utwardzenia 

dróg gminnych w sołectwie. 

  

700   Gospodarka mieszkaniowa 10.500,00 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.500,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 10.500,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 10.500,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.500,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 10.500,00 

    - zakup krzeseł do budynku komunalnego (świetlicy 

wiejskiej) w Jędrzejówce – 7.000,00 zł 

- zakup okien, materiałów na podłogę oraz materiałów 

budowlanych do remontu budynku komunalnego (stara 

szkoła) z przeznaczeniem na zorganizowanie siłowni dla 

mieszkańców – 3.500,00 zł. 

  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000,00 

90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 2.000,00 

    z tego:   
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    1) wydatki jednostek budżetowych 2.000,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 2.000,00 

    - zakup krzewów i kwiatów – 500 zł 

- zakup kosiarki dla sołectwa – 1.500,00 zł 

  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.022,69 

92195   Pozostała działalność 3.022,69 

    WYDATKI BIEŻĄCE 3.022,69 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 3.022,69 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.022,69 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 3.022,69 

    - zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do 

zorganizowania imprez okolicznościowych w sołectwie 

Jędrzejówka. 

  

    SOŁECTWO KADŁUBISKA  12.983,45 

700   Gospodarka mieszkaniowa 12.983,45 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.983,45 

    WYDATKI BIEŻĄCE 6.500,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 6.500,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.500,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 6.483,45 

    - zakup elementów do wyposażenia placu zabaw dla dzieci 

zlokalizowanego na działce gminnej przy budynku świetlicy 

wiejskiej w Kadłubiskach 

  

  4270 Zakup usług remontowych: 6.500,00 

    - odnowienie nawierzchni podłogi w dwóch salach 

w świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach: przygotowanie desek, 

ułożenie podłóg i ich lakierowanie, wykonanie szafy na 

naczynia. 

  

    SOŁECTWO LIPIE  17.776,85 

700   Gospodarka mieszkaniowa 14.776,85 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.776,85 

    WYDATKI BIEŻĄCE 14.776,85 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 14.776,85 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.776,85 

  4270 Zakup usług remontowych: 14.776,85 

    - remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu: 

wykonanie posadzki z płytek w przedsionku do świetlicy – 

400,00 zł. 

- utwardzenie/brukowanie placu na działce gminnej przy 

świetlicy wiejskiej w Lipiu – 14.376,85 zł 

  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000,00 
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75412   Ochotnicze straże pożarne 3.000,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 3.000,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 3.000,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 3.000,00 

    - zakup 8 szt. hełmów bojowych dla OSP w Lipiu.   

    SOŁECTWO LIPSKO  20.856,05 

600   Transport i łączność 10.856,05 

60016   Drogi publiczne gminne 10.856,05 

    WYDATKI BIEŻĄCE 10.856,05 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 10.856,05 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.856,05 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 10.856,05 

    - zakup tłucznia na utwardzenie ul. Krętej i ul. Wałowej 

w Lipsku. 

  

700   Gospodarka mieszkaniowa 7.000,00 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.000,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 7.000,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 7.000,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych: 7.000,00 

    - remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) 

w Lipsku: usunięcie boazerii ze ścian na sali biesiadnej 

i położenie płyt gipsowych, remont komina w budynku. 

  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000,00 

92195   Pozostała działalność 3.000,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 3.000,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 3.000,00 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 3.000,00 

    - wynagrodzenie dla instruktora za prowadzenie i szkolenie 

„Chóru Lipskiego”. 

  

    SOŁECTWO ŁÓWCZA  22.062,00 

600   Transport i łączność 12.262,00 

60016   Drogi publiczne gminne 12.262,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 12.262,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 12.262,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.262,00 
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  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 12.262,00 

    - zakup kamienia do remontu dróg gminnych w sołectwie 

Łówcza. 

  

700   Gospodarka mieszkaniowa 3.500,00 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.500,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 3.500,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 3.500,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.500,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 3.500,00 

    - zakup naczyń do doposażenia budynku komunalnego 

(świetlicy wiejskiej) – 3.000,00 zł. 

- zakup farb i środków czyszczących do świetlicy wiejskiej 

w Łówczy – 500,00 zł. 

  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.300,00 

75412   Ochotnicze straże pożarne 6.300,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 2.800,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 2.800,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.800,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 2.800,00 

    - zakupy dla OSP w Łówczy: odzieży ochronnej, mundurów, 

węży gaśniczych, piły łańcuchowej. 

  

    WYDATKI MAJĄTKOWE 3.500,00 

    2) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.500,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 3.500,00 

    - zakup motopompy pływającej dla OSP w Łówczy.   

    SOŁECTWO ŁUKAWICA  16.983,24 

600   Transport i łączność 1.500,24 

60016   Drogi publiczne gminne 1.500,24 

    WYDATKI BIEŻĄCE 1.500,24 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 1.500,24 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500,24 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 1.500,24 

    - zakup materiałów do remontu dróg gminnych polnych 

w sołectwie Łukawica. 

  

700   Gospodarka mieszkaniowa 15.483,00 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.483,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 15.483,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 15.483,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.483,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 8.991,50 
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    - zakup krzeseł do budynku komunalnego (świetlicy 

wiejskiej) w Łukawicy – 4.000,00 zł 

- zakup lodówki, kuchenki gazowej, mikrofalówki, grzejnika 

gazowego, naczyń kuchennych do budynku świetlicy 

wiejskiej w Bieniaszówce – 4.991,50 zł. 

  

  4270 Zakup usług remontowych: 6.491,50 

    - wymiana okien i drzwi w budynku komunalnym (świetlicy 

wiejskiej) w Łukawicy – 4.491,50 zł 

- dokończenie ogrodzenia działki gminnej przy budynku 

świetlicy wiejskiej w Bieniaszówce – 2.000,00 zł 

  

    SOŁECTWO NAROL  31.744,37 

600   Transport i łączność 18.264,37 

60016   Drogi publiczne gminne 18.264,37 

    WYDATKI BIEŻĄCE 18.264,37 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 18.264,37 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.264,37 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 18.264,37 

    - zakup tłucznia z przeznaczeniem na doraźną naprawę dróg 

gminnych w sołectwie Narol, w szczególności: ul. Krupiecka, 

Łozy, Młynki, Józefowska i boczne 18.264,37 zł . 

  

700   Gospodarka mieszkaniowa 2.000,00 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.000,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 2.000,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 2.000,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 2.000,00 

    - zakup termosu, kompletu talerzy, sztućców do wyposażenia 

świetlicy w Narolu (dla koła gospodyń w Narolu 2.000,00). 

  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.480,00 

75412   Ochotnicze straże pożarne 5.480,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 5.480,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 5.480,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.480,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 5.480,00 

    - zakup specjalnych ubrań (4 komplety) dla OSP w Narolu 

5.480,00 zł . 

  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000,00 

90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 2.000,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 2.000,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 
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  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 2.000,00 

    - zakup kosiarki do trawy w sołectwie ze szczególnym 

uwzględnieniem stadionu sportowego w Narolu 2.000,00 zł . 

  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.000,00 

92195   Pozostała działalność 4.000,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 4.000,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 4.000,00 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 500,00 

    - wynagrodzenie za szkolenie Chóru „Tanew” w Narolu 

500,00 zł. 

  

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.500,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 3.500,00 

    - zakup strojów dla zespołu folklorystycznego Chóru 

„Tanew” w Narolu kultywującego lokalne tradycje i śpiewy – 

2.500 zł. 

- zakup potrzebnych towarów i materiałów dla 

zorganizowania przez „Klub Seniora” Dnia kobiet i spotkania 

opłatkowego – 1.000,00 

  

    SOŁECTWO NAROL-WIEŚ  22.348,04 

700   Gospodarka mieszkaniowa 20.348,04 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.348,04 

    WYDATKI BIEŻĄCE 14.348,04 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 14.348,04 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.348,04 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 7.200,00 

    - zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy 

wiejskiej) w Narolu-Wsi: 2 perkolatory, profesjonalna 

patelnia elektryczna i inne naczynia kuchenne, elementy 

zastawy stołowej 7.200,00 zł 

  

  4270 Zakup usług remontowych: 7.148,04 

    - wykonanie zabudowy kominka w budynku świetlicy 

wiejskiej w Narolu-Wsi – 1.000,00 zł 

- ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy oraz 

wykonanie zadaszenia na drewno – 6.148,04 zł 

  

    WYDATKI MAJĄTKOWE 6.000,00 

    2) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.000,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 6.000,00 

    - zakup chłodni do budynku świetlicy w Narolu-Wsi  

6.000,00 zł 

  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000,00 

90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 2.000,00 

    z tego:   
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    1) wydatki jednostek budżetowych 2.000,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 2.000,00 

    - zakup kosiarki do trawy dla sołectwa 2.000,00   

    SOŁECTWO PŁAZÓW  19.713,26 

600   Transport i łączność 14.400,00 

60017   Drogi wewnętrzne 14.400,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 14.400,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 14.400,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.400,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 14.400,00 

    - zakup niesortu z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną – 

polną tzw. „Graniczka”. 

  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000,00 

75412   Ochotnicze straże pożarne 3.000,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 3.000,00 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 3.000,00 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 3.000,00 

    - zakup mundurów bojowych i butów dla OSP w Płazowie 

3.000,00 zł . 

  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.313,26 

90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.313,26 

    WYDATKI BIEŻĄCE 2.313,26 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 2.313,26 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.313,26 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 2.313,26 

    - zakup kosiarki na potrzeby sołectwa: 2.000,00 zł 

- zakup środków pielęgnacyjnych do zieleni i kwiatów dla 

sołectwa: 313,26 zł 

  

    SOŁECTWO PODLESINA  10.475,64 

700   Gospodarka mieszkaniowa 10.475,64 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.475,64 

    WYDATKI BIEŻĄCE 10.475,64 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 10.475,64 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.475,64 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 4.000,00 

    - zakup wyposażenia do budynku świetlicy: m.in. komplet 

zastawy stołowej, kuchenka gazowa, mikser, stół z ławkami, 

garnki, patelnie, pojemniki na żywność, przybory do 
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sprzątania, firanki, noże, oświetlenie, piec kominkowy 

4.000,00 zł. 
  4300 Zakup usług pozostałych: 6.475,64 

    -zagospodarowanie działki gminnej przy źródełku „Krynica” 

w Podlesinie: wyrównanie terenu, ogrodzenie terenu, 

zabezpieczenie skarpy przed osunięciem 6.475,64 zł . 

  

    SOŁECTWO RUDA RÓŻANIECKA  31.744,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 31.744,00 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31.744,00 

    WYDATKI MAJĄTKOWE 31.744,00 

    Modernizacja budynku komunalnego Nr 52 w Rudzie 

Różanieckiej – kontynuacja 31.744,00 zł 

  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31.744,00 

    Modernizacja budynku komunalnego w Rudzie Różanieckiej 

Nr 52 - wykonanie elewacji budynku, podjazdu dla 

niepełnosprawnych, ułożenie chodnika z kostki brukowej 

przy budynku. 

  

    SOŁECTWO WOLA WIELKA 22.062,34 

600   Transport i łączność 12.062,34 

60016   Drogi publiczne gminne 12.062,34 

    WYDATKI BIEŻĄCE 12.062,34 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 12.062,34 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.062,34 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 12.062,34 

    - zakup kamienia (tłucznia) do remontu dróg gminnych 

w sołectwie Wola Wielka. 

  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 

90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.000,00 

    WYDATKI MAJĄTKOWE 10.000,00 

    2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 10.000,00 

    - zakup kosiarki zaczepianej do ciągnika 10.000zł   

    Ogółem wydatki:  311.156,20 

3. z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska  

 

DOCHODY: 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło 

Kwota 

zł 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.000 

90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska 

40.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE   

    - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 40.000   

  0690 Wpływy z różnych opłat 40.000 
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WYDATKI: 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie 

Kwota 

zł 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.000 

90019   Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

40.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 40.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 40.000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 

    Opracowania z zakresu ochrony środowiska i przyrody   

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.000 

    podział na zadania:   

    1. zakupy na akcję „Sprzątajmy świat” 2.000 zł   

    2. zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii, zdrowia 

i ochrony środowiska - książki, foldery 3.000 zł 

  

    3. zakup krzewów, kwiatów, nawozów, środki chemiczne do 

zwalczania szkodników na drzewach w parkach oraz zakup paliwa do 

kosiarek i podkaszarek pracujących w parkach przy utrzymaniu 

trwaników 7.000 zł 

  

    4. Zakup nagród rzeczowych: książek, folderów oraz drobnych 

upominków dla uczestników konkursów z zakresu ochrony 

środowiska, ekologii, ochrony wód - prowadzonych przez gminę, 

szkoły i gimnazja 3.000 zł. 

  

    5. Zakup koszy i pojemników do zbiórki śmieci i sortowania 

odpadów 1.000 zł 

  

    6. Zakup materiałów niezbędnych do napraw - usuwania awarii na 

sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnych 

i deszczowych 3.000 zł. 

  

  4300 Zakup usług pozostałych 18.000 

    podział na zadania:   

    1. Pielęgnacja zieleni na terenie gminy 3.000 zł   

    2. Uprzątnięcie dzikich wysypisk na terenie gminy 5.000 zł   

    3. szkolenia, prelekcje edukacyjne z zakresu ekologii, zdrowia 

i ochrony środowiska 2.000 zł 

  

    4. Naprawy, usuwanie awarii zagrażającej środowisku - na sieciach 

wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnych, deszczowych 8.000 zł 

  

    Ogółem wydatki: 40.000 

4. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2012 roku poz. 391 i 951).  

DOCHODY: 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło 

Kwota 

zł 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 530.000 

90002   Gospodarka odpadami 530.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 530.000 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 

530.000 
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WYDATKI: 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie 

Kwota 

zł 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 530.000 

90002   Gospodarka odpadami 530.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 530.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 529.700 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.300 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.450 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.260 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.140 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 850 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 487.400 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

1.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 471.000 

  4410 Podróża służbowe krajowe 2.000 

  4430 Różne opłaty i składki 4.000 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1.300 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 

    Ogółem wydatki 530.000 

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 

1. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; 

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu w kwocie 1.500.000 zł; 

4. Udzielania pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 100.000 zł. 

§ 9. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji 

budżetowej. 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło 

Kwota 

zł 

010   Rolnictwo i łowiectwo 200.000 

01095   Pozostała działalność 200.000 

    DOCHODY MAJĄTKOWE 200.000 

    Dochody ze sprzedaży działek rolnych 200.000   

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości 

200.000 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 18 – Poz. 2443



020   Leśnictwo 550.000 

02001   Gospodarka leśna 550.000 

    DOCHODY MAJĄTKOWE 550.000 

    Dochody ze sprzedaży drewna 550.000 zł   

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 550.000 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 510.800 

40002   Dostarczanie wody 510.800 

    DOCHODY BIEŻĄCE 510.800 

    - opłaty za pobór wody 500.000 zł   

    - odsetki za nieterminowe wpłaty 5.000 zł   

    - rozliczenia z lat ubiegłych wpłaty dokonane przez mieszkańców 

za wykonane przyłącza wodociągowe w sołectwie Dębiny, 

Chlewiska, Huta Złomy, Wola Wielka 5.800 zł 

  

  0830 Wpływy z usług 500.000 

  0920 Pozostałe odsetki 5.000 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 5.800 

630   Turystyka 114.256,62 

63095   Pozostała działalność 114.256,62 

    DOCHODY MAJĄTKOWE   

    Program pn: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie 

województwa podkarpackiego w ramach osi priorytetowej V: 

Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego 

o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu 

operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. 114.256,62 

  

  6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków 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, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 205 

86.823,61 

  6209 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 płątności 

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 205. 

27.433,01 

700   Gospodarka mieszkaniowa 627.139 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 627.139 

    DOCHODY BIEŻĄCE 85.900 

    - opłata za zarząd nieruchomości gminnej 11.500 zł   

    - czynsz dzierżawny działek gminnych, nieruchomości, obwodów 

łowieckich 74.400 zł 

  

  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 

11.500 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

74.400 

    DOCHODY MAJĄTKOWE 541.239 

    - wpływy ze sprzedaży działek gminnych 241.000 zł   

    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa   
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użytkowania wieczystego nieruchomości 9.000 zł 

    - środki na zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku świetlicy 

wiejskiej w Płazowie - umowa Nr 00623-6930-UM0930101/14 

z dnia 20.10.2014 r. zawarta z Samorządem Województwa 

Podkarpackiego 82.541 zł 

  

    - realizacje projektu - zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 

00027-6922-UM0900130/13 w ramach działania „Odnowa i rozwój 

wsi” zawartej w dniu 27.02.2014 r. z Samorządem Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie na zadanie pod nazwą Remont 

i wyposażenie budynków świetlic wiejskich w miejscowościach 

Chlewiska, Łukawica, Wola Wielka 208.698 zł 

  

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomosci 

250.000 

  6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

291.239 

710   Działalność usługowa 7.000 

71035   Cmentarze 7.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 7.000 

    - wpłaty za usługi - cmentarz komunalny 7.000 zł   

  0830 Wpływy z usług 7.000 

720   Informatyka 68.115,82 

72095   Pozostała działalność 68.115,82 

    DOCHODY BIEŻĄCE 2.405,17 

    Dotacja z Programu Operacyjnego pod nazwą „Internet w Naszym 

Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie 

Narol” - zadanie wykonane w 2014 r. wartość 2.405,17 zł 

  

  2007 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 z wyłączeniem dochodów 

kalsyfikowanych w paragrafie 205. 

2.405,17 

    DOCHODY MAJĄTKOWE 65.710,65 

    Dotacja z Programu w ramach 3 osi priorytetowej na zadanie pod 

nazwą: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 

umowa Nr SI.III.0784/1-149/10 zawarta z Województwem 

Podkarpackim w dniu 01.10.2010 r. oraz aneks z dnia 06.09.2011 r. 

zadanie wykonane w 2014 r. wartość 65.710,65 zł 

  

  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 budżetów środków europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. 

65.710,65 

750   Administracja publiczna 223.726 

75011   Urzędy wojewódzkie 59.159 

    DOCHODY BIEŻĄCE 59.159 

    - dotacja na zadania zlecone 59.159 zł   

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 

59.159 

75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 164.467 
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    DOCHODY BIEŻĄCE 13.152 

    - koszty upomnień, specyfikacji 4.041 zł   

    - rozliczenia z lat ubiegłych 9.111 zł   

  0690 Wpływy z różnych opłat 4.041 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 9.111 

    DOCHODY MAJĄTKOWE 151.315 

    Dotacja na realizację projektu pod nazwą „Remont zabytkowego 

budynku starej szkoły w Narolu z przeznaczeniem na cele 

publiczne” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00548-6930-

UM-0930108/13 z dnia 18 czerwca 2014 r. 151.315 zł 

  

  6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

151.315 

75045   Kwalifikacja wojskowa 100 

    DOCHODY BIEŻĄCE 100 

    - dotacja na zadania zlecone 100 zł   

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 

100 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.625 

75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

1.625 

    DOCHODY BIEŻĄCE 1.625 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 

1.625 

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

5.294.751 

75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 10.000 

  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 

w formie karty podatkowej 

10.000 

75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

1.655.820 

    DOCHODY BIEŻĄCE 1.655.820 

  0310 Podatek od nieruchomości 1.300.000 

  0320 Podatek rolny 8.000 

  0330 Podatek leśny 330.000 

  0340 Podatek od środków transportowych 15.000 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.820 

75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych 

1.066.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 1.066.000 

  0310 Podatek od nieruchomości 350.000 

  0320 Podatek rolny 500.000 
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  0330 Podatek leśny 55.000 

  0340 Podatek od środków transportowych 80.000 

  0360 Podatek od spadków i darowizn 2.000 

  0430 Wpływy z opłaty targowej 6.000 

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70.000 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000 

75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

155.751 

    DOCHODY BIEŻĄCE 155.751 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20.000 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 117.000 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

18.751 

75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.407.180 

    DOCHODY BIEŻĄCE 2.407.180 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.387.180 

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20.000 

758   Różne rozliczenia 12.536.000 

75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

6.603.506 

    DOCHODY BIEŻĄCE 6.603.506 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.603.506 

75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.634.803 

    DOCHODY BIEŻĄCE 5.634.803 

  2920 Subwencje ogólne z budzetu państwa 5.634.803 

75814   Różne rozliczenia finansowe 2.695 

    DOCHODY BIEŻĄCE 2.695 

  0920 Pozostałe odsetki 2.695 

75831   Część równoważaca subwencji ogólnej dla gmin 294.996 

    DOCHODY BIEŻĄCE 294.996 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 294.996 

801   Oświata i wychowanie 689.164,02 

80101   Szkoły podstawowe 3.840 

    DOCHODY BIEŻĄCE 3.840 

    - wpływy z dzierżaw i najmu pomieszczeń 3.840 zł   

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

3.840 

80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 129.846 

    DOCHODY BIEŻĄCE 129.846 

    dotacja celowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych 129.846 zł 

  

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

129.846 
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80104   Przedszkola 124.929 

    DOCHODY BIEŻĄCE 124.929 

    - odpłatność rodziców za zajęcia przedszkolne powyżej 5 godzin;   

    Przedszkole Narol 17.000 zł.   

    Przedszkole Ruda Różaniecka 15.000 zł.   

    Dotacja celowa na prowadzeni przedszkoli 92.929 zł   

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

92.929 

  0830 Wpływy z usług 32.000 

80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.900 

    DOCHODY BIEŻĄCE 1.900 

    - prowizje za rozliczanie wynagrodzeń 1.900 zł   

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1.900 

80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.649,02 

    DOCHODY BIEŻĄCE   

    Dotacje na realizację Operacyjnego Programu Kapitał Ludzki pn. 

„Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające 

realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość 

i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” - umowa 

partnerska nr WND-POKL09.01.02-18-325/12 - 7.649,02 

  

  2007 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 środków europejskicj, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 205 

7.382,95 

  2009 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, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 205 

266,07 

80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 415.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 415.000 

    - wpłaty za korzystanie z posiłków 415.000 zł   

    z tego: stołówka Narol 325.000 zł   

    stołówka Ruda Różaniecka 90.000 zł   

  0830 Wpływy z usług 415.000 

80195   Pozostała działalność 6.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 6.000 

    Dochody na dofinansowanie własnych zadań gmin - grant na 

realizację programu z udziałem środków Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności na projekt pod nazwą „Uczymy się uczyć”, 

który będzie wprowadzony przez Szkołę Podstawową w Narolu. 

Dotację - grant wprowadza się po stronie dochodów na podstawie 

umowy nr 1/1/A2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. zawartej z Nidzicką 

Fundacją Rozwoju w Nidzicy w kwocie 6.000,00 

  

  2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 

6.000 

852   Pomoc społeczna 3.803.178,59 
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85203   Ośrodki wsparcia 355.250 

    DOCHODY BIEŻĄCE 355.250 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 

354.960 

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

290 

85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

3.030.800 

    DOCHODY BIEŻĄCE 3.030.800 

    - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 10.000 zł   

    - zwrot świadczeń nienależnie pobranych 25.000 zł   

    - udział gminy w dochodach budżetu państwa (świadczenia 

nienależnie pobrane) 14.000 zł 

  

    - dotacja na zadania zlecone 2.981.800 zł   

  0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości 

10.000 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 25.000 

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

14.000 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 

2.981.800 

85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz zaosoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

27.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 27.000 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (swiązkom gmin) ustawami. 

17.000 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

10.000 

85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

181.200 

    DOCHODY BIEŻĄCE 181.200 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

181.200 

85216   Zasiłki stałe 55.500 

    DOCHODY BIEŻĄCE 55.500 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

55.500 

85219   Ośrodki pomocy społecznej 127.928,59 

    DOCHODY BIEŻĄCE 127.928,59 

    Dotacja na utrzymanie biura 73.360 zł   

    Dotacja na zadania zlecone 210 zł   
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    Program Operacyjny POKL pn. "Czas na aktywność w gminie 

Narol” 54.358,59 zł 

  

  2007 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, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 205 

50.490 

  2009 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, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 205 

3.868,59 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 

210 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

73.360 

85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.500 

    DOCHODY BIEŻĄCE 25.500 

    - wpływy za usługi opiekuńcze prowadzone w domach u osób 

potrzebujących opieki 15.000 zł 

  

    - dotacja na zadania zlecone 10.500 zł   

  0830 Wpływy z usług 15.000 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

10.500 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 55.000 

85417   Szkolne schroniska młodzieżowe 55.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 55.000 

    - wpłaty za korzystanie ze schroniska 55.000 zł   

    z tego: Schronisko Huta Różaniecka 50.000 zł   

    Schronisko Ruda Różaniecka 5.000 zł   

  0830 Wpływy z usług 55.000 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.155.893,95 

90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 477.287 

    DOCHODY BIEŻĄCE 477.287 

    - wpływy za odprowadzane ścieki 450.000 zł   

    - odsetki za nieterminowe wpłaty 2.287 zł   

    - rozliczenia z lat ubiegłych wpłaty dokonane przez mieszkańców 

za wykonane przykanaliki sieci kanalizacyjnej w sołectwach: 

Narolu, Lipiu, Kadłubiskach 25.000 zł 

  

  0830 Wpływy z usług 450.000 

  0920 Pozostałe odsetki 2.287 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 25.000 

90002   Gospodarka odpadami 626.606,95 

    DOCHODY BIEŻĄCE 626.606,95 

    - wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego (opłata śmieciowa - tereny zamieszkałe) 530.000 zł 

  

    - wpływy za śmieci z terenów niezamieszkałych 80.000 zł   
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    - odsetki za nieterminowe wpłaty 1.606,95 zł   

    - wpływy za sebrane surowce wtórne 15.000 zł   

    z tego: szkło, makulatura, plastik 5.000 zł   

    - zaległe opłaty - dawne składowisko gminne 10.000 zł   

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata 

śmieciowa) 

530.000,00 

  0830 Wpływy z usług 95.000,00 

  0920 Pozostałe odsetki 1.606,95 

90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 

40.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 40.000 

    - opłaty za korzystanie ze środowiska 40.000 zł   

  0690 Wpływy z różnych opłat 40.000 

90095   Pozostała działalność 12.000 

    DOCHODY BIEŻĄCE 12.000 

    - wpływy z dzierżawy placów i stoisk do prowadzenia handlu na 

targowisku 12.000 zł 

  

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

12.000 

    Ogółem dochody budżetu: 25.836.650,00 

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

budżetowej. 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie 

Kwota 

zł 

010   Rolnictwo i łowiectwo 10.500 

01030   Izby rolnicze 10.500 

    WYDATKI BIEŻĄCE 10.500 

    z tego:   

    1) dotacja na zadania bieżące 10.500 

  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 

wpływów podatku rolnego 

10.500 

020   Leśnictwo 357.600 

02001   Gospodarka leśna 357.600 

    WYDATKI BIEŻĄCE 357.600 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 356.600 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.000 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.900 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.900 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.200 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 306.600 
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  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

200 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 300 

  4300 Zakup usług pozostałych 250.000 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 7.000 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100 

  4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 

37.000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 774.000 

40002   Dostarczanie wody 774.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 729.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 726.000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 236.300 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.200 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43.100 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 6.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosbowe 7.400 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 416.000 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

2.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53.000 

  4260 Zakup energii 100.000 

  4270 Zakup usług remontowych 20.000 

    - remont sieci wodociągowych i ujęć   

  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 15.000 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500 

  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 6.750 

  4430 Różne opłaty i składki 2.000 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.750 

  4480 Podatek od nieruchomości 140.000 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 54.000 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

2.000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000 

    WYDATKI MAJĄTKOWE 45.000 
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    1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.000 

    z tego:   

    Inwestycje   

    - Przygotowanie zadania inwestycyjnego - dokumentacja na sieć 

wodociągową - Huta Różaniecka (Maziarnia), Narol, Lipsko 30.000 

zł 

  

    - Zakup pomp głębinowych oraz sprężarki do hydroforni 15.000 zł   

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000 

600   Transport i łączność 826.500 

60016   Drogi publiczne gminne 692.403 

    WYDATKI BIEŻĄCE 250.403 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 250.403 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230.403 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym wydatki sołectw 

60.945,00 zł) 

107.100 

  4270 Zakup usług remontowych 68.303 

  4300 Zakup usług pozostałych 55.000 

    WYDATKI MAJĄTKOWE 442.000 

    1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 442.000 

    z tego:   

    Inwestycje - przygotowanie zadania inwestycyjnego modernizacja 

dróg gminnych 442.000 zł 

  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 442.000 

60017   Drogi wewnętrzne 107.097 

    WYDATKI BIEŻĄCE 107.097 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 107.097 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102.097 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: wydatki sołectw 

14.400,00) 

16.900 

  4270 Zakup usług remontowych (w tym: wydatki sołectw 11.697,00 zł) 16.197 

  4300 Zakup usług pozostałych 4.000 

  4480 Podatek od nieruchomości 65.000 

60095   Pozostała działalność 27.000 

    bieżące utrzymanie parkingów i przystanków oraz produkcji 

własnej (płytki, krawężniki) 27.000 zł 

  

    WYDATKI BIEŻĄCE 27.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 27.000 
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    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 

  4270 Zakup usług remontowych 10.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 5.000 

630   Turystyka 150.858,93 

63095   Pozostała działalność 150.858,93 

    WYDATKI BIEŻĄCE 5.400,00 

    - bieżące utrzymanie szlaków turystycznych, ścieżek 

przyrodniczych, pól biwakowych 5.400 zł 

  

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 5.400 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.400,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.400,00 

    WYDATKI MAJĄTKOWE 145.458,93 

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 145.458,93 

    z tego:   

    zadanie inwestycyjne - "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na 

terenie województwa podkarpackiego w ramach osi priorytetowej 

V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego 

o warunki naturalne, Działania V.2 Trasy Rowerowe Programu 

Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. 145.458,93 

  

    Wartość ogółem 145.458,93 zł   

    z tego: dofinansowanie (7) 86.823,61 zł   

    wkład własny gminy (9) 27.433,01 zł   

    wydatki niekwalifikowane (0) 31.202,31 zł   

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31.202,31 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86.823,61 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27.433,01 

700   Gospodarka mieszkaniowa 909.585 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 909.585 

    WYDATKI BIEŻĄCE 361.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 361.000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 353.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia (z tego: wydatki funduszu 

sołeckiego 52.786,06) 

85.000 

  4260 Zakup energii 30.000 
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  4270 Zakup usług remontowych (z tego wydatki z funduszu sołeckiego 

75.216,39) 

115.000 

  4300 Zakup usług pozostałych (z tego wydatki z funduszu sołeckiego 

6.475,64) 

66.000 

  4430 Różne opłaty i składki 2.000 

  4480 Podatek od nieruchomości 50.000 

  4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2.000 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000 

    WYDATKI MAJĄTKOWE 548.585 

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 548.585 

    z tego:   

    - zakup chłodni do budynku świetlicy Narol-Wieś kwota (fundusz 

sołecki) 6.000 zł 

  

    - zakup gruntów na potrzeby gminy 20.000 zł   

    - Modernizacja budynku komunalnego w Rudzie Różanieckiej Nr 

52 - wykonanie elewacji budynku, podjazdu dla 

niepełnosprawnych, ułożenie chodnika z kostki brukowej przy 

budynku - kontynuacja (fundusz sołecki) 31.744 zł 

  

    - zadanie inwestycyjne - Program PROW - "Remont budynku 

świetlicy wiejskiej w Płazowie - umowa Nr 00623-6930-

UM0930101/14 z dnia 20.10.2014 r. zawarta z Samorządem 

Województwa Podkarpackiego 

  

    Wartość ogółem: 148.541 zł   

    z tego: dofinansowanie (8) 82.541 zł   

    wkład własny gminy (9) 66.000 zł   

    - Realizacja projektu - zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 

00027-6922-UM0900130/13 w ramach działania „Odnowa i rozwój 

wsi” zawartej w dniu 27.02.2014 r. z Samorządem Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie na zadanie pod nazwą Remont 

i wyposażenie budynków świetlic wiejskich w miejscowościach 

Chlewiska, Łukawica, Wola Wielka 

  

    Wartość ogółem 342.300 zł   

    z tego: dofinansowanie (8) 208.698 zł   

    wkład własny gminy (9) 69.567 zł   

    wydatki niekwalifikowane gminy (0) 64.035 zł   

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115.779 

  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 291.239 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135.567 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000 

710   Działalność usługowa 105.000 

71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 50.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 50.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 50.000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000 
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  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 18.000 

71013   Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 10.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 10.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 10.000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 8.000 

71035   Cmentarze 45.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 15.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 15.000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 

  4260 Zakup energii 2.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 8.000 

    WYDATKI MAJĄTKOWE 30.000 

    z tego:   

    - Przygotowanie zadania inwestycyjnego - opracowanie 

dokumentacji na budowa domów pogrzebowych 

w miejscowościach Lipsko, Narol, Ruda Różaniecka 30.000 zł 

  

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000 

720   Informatyka 2.000 

72095   Pozostała działalność 2.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 2.000 

    Program - Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie 

Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol - trwałość projektu 

2.000,00 zł 

  

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 

  4430 Różne opłaty i składki 1.800 

750   Administracja publiczna 2.918.477,13 

75011   Urzędy Wojewódzkie 135.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 135.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 134.400 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87.900 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.100 
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  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.800 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.400 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehablilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

500 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 100 

  4300 Zakup usług pozostałych 10.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.380 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1.420 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 

75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 85.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 85.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 5.000 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1.600 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

400 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.000 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80.000 

75023   Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.603.377,13 

    WYDATKI BIEŻĄCE 2.532.750 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 2.525.250 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.124.650 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.606.000 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124.250 

  4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 40.000 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 284.500 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 40.500 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29.400 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400.600 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehablitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

9.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83.000 

  4260 Zakup energii 40.000 

  4270 Zakup usług remontowych 20.000 
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  4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 79.800 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 58.000 

  4420 Podróże służbowe zagraniczne 3.000 

  4430 Różne opłaty i składki 6.000 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.600 

  4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.500 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

18.700 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.500 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.500 

    WYDATKI MAJĄTKOWE 70.627,13 

    z tego:   

    - Adaptacja pomieszczeń biurowych Urzędu przy ul. Rynek Narol 

60.627,13 zł 

  

    - zakup komputerów z oprogramowaniem oraz zakup licencji 

10.000 zł 

  

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.627,13 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.627,13 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 

75045   Kwalifikacja wojskowa 100 

    WYDATKI BIEŻĄCE 100 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 100 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 

  4410 Podróże służbowe krajowe 100 

75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnegoo 55.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 55.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 55.000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.700 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.700 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48.300 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 16.300 

75095   Pozostała działalność 40.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 40.000 

    - Składki członkowskie na rzecz: Lokalnego Ośrodka Turystyki, 

Lokalnej Grupy Działania "Serce Roztocza„ 15.000 zł 

  

    Dziety dla sołtysów za posiedzenia 25.000 zł   

    1) wydatki jednostek budżetowych 15.000 
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    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000 

  4430 Różne opłaty i składki 15.000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25.000 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.625 

75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

1.625 

    WYDATKI BIEŻĄCE 1.625 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 1.625 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.290 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.100 

  4110 Składki na ubezpieczenia społęczne 190 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 335 

  4300 Zakup usług pozostałych 335 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 207.500 

75403   Jednostki terenowe Policji 5.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 5.000 

    z tego:   

    1) dotacja na zadania bieżące   

  3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 5.000 

75412   Ochotnicze straże pożarne 193.500 

    WYDATKI BIEŻACE 190.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 155.000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.700 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.450 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.500 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.150 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 600 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 115.300 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundsuz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

500 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym wydatki funduszu 

sołeckiego 14.280,00) 

45.000 

  4260 Zakup energii 25.000 

  4270 Zakup usług remontowych 1.000 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 14.400 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 

  4430 Różne opłaty i składki 22.500 
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  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000 

  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 500 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34.500 

    WYDATKI MAJĄTKOWE 3.500 

    Zakupy inwestycyjne - zakup motopompy pływającej na potrzeby 

OSP Łówcza - z funduszu sołeckiego 3.500,00 

  

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.500 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500 

75495   Pozostała działalność 9.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 9.000 

    - naprawy i rekultywacja zbiorników wodnych przeciwpożarowych, 

opracownie operatów wodno-prawnych - 5.000 zł 

  

    - remont zbiornika p.poż. w Hucie Różanieckiej - w ramach 

funduszu sołeckiego - 4.000,00 

  

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 9.000 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 9.000 

    (w tym funduszu sołeckiego - 4.000,00)   

757   Obsługa długu publicznego 620.000 

75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

620.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 620.000 

    z tego:   

    1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 620.000 

  8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5.000 

  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 

i pożyczek 

615.000 

758   Różne rozliczenia 195.439,02 

75818   Rezerwy ogólne i celowe 195.439,02 

    WYDATKI BIEŻĄCE 195.439,02 

    - rezerwa ogólna 50.439,02 zł   

    - rezerwa celowa 57.000,00 zł (zarządzanie kryzysowe)   

    - rezerwa celowa 88.000,00 zł na utrzymanie projektu pn. Poprawa 

stanu środowiska naturalnego i zwiększenie atrakcyjności 

inwestycyjnej Miasta i Gminy Narol poprzez budowę oczyszczalni 

ścieków Oczyszczalni Narol zgodnie z umową finansową 2% 

wartości zadania 

  

    Razem rezerwy: 195.439,02   

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 195.439,02 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 195.439,02 

  4810 Rezerwy 195.439,02 

801   Oświata i wychowanie 9.585.949,02 
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80101   Szkoły podstawowe 4.762.427 

    WYDATKI BIEŻĄCE 4.762.427 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 4.484.487 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.820.287 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.902.618 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 242.750 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 586.554 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 81.365 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 664.200 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 237.900 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30.000 

  4260 Zakup energii 143.000 

  4270 Zakup usług remontowych 800 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 3.800 

  4300 Zakup usług pozostałych 39.200 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13.400 

  4410 Podróże służbowe krajowe 9.200 

  4430 Różne opłaty i składki 4.100 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 177.400 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.500 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1.900 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 277.940 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 277.940 

80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 389.700 

    WYDATKI BIEŻĄCE 389.700 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 361.800 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323.330 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 238.530 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.200 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50.400 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 7.200 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38.470 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.500 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.500 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 170 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 800 

  4430 Różne opłaty i składki 100 
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  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.400 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.900 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27.900 

80104   Przedszkola 446.300 

    WYDATKI BIEŻĄCE 446.300 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 417.790 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 339.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255.300 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.550 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54.750 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 7.400 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78.290 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43.500 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.850 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 800 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.500 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.600 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 

  4430 Różne opłaty i składki 300 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.740 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.010 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29.010 

80110   Gimnazja 2.090.927 

    WYDATKI BIEŻĄCE 1.941.947 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 1.941.947 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.752.077 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.315.308 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116.200 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276.854 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 38.915 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.800 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 189.870 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54.600 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.500 

  4270 Zakup usług remontowych 2.000 

    - remonty budynków szkolnych i sprzętu   

  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.270 

  4300 Zakup usług pozostałych 13.200 

  4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.600 

  4410 Podróże służbowe krajowe 6.000 
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  4430 Różne opłaty i składki 1.900 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85.200 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.000 

  4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 

cywilnej 

600 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 148.980 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 148.90 

80113   Dowożenie uczniów do szkół 597.700 

    WYDATKI BIEŻĄCE 597.700 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 590.700 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180.600 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141.200 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.100 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25.600 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.700 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 410.100 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 176.400 

  4270 Zakup usług remontowych 30.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 178.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 

  4430 Różne opłaty i składki 14.500 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400 

  4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 

4.800 

  4520 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 1.000 

    2) dotacja na zadania bieżące 7.000 

    - dowożenie osoby niepełnosprawnej do szkoły podstawowej 

w Tomaszowie Lubelskim 7.000 zł 

  

  2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

7.000 

80114   Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 328.400 

    WYDATKI BIEŻĄCE 328.400 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 326.800 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265.800 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206.700 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.600 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38.050 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 5.450 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.500 
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  4280 Zakup usług zdrowotnych 400 

  4300 Zakup usług pozostałych 24.000 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 3.500 

  4430 Różne opłaty i składki 500 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.600 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

3.500 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.600 

80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26.549,02 

    WYDATKI BIEŻĄCE 26.549,02 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 18.900 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.900 

  4300 Zakup usług pozostałych 15.750 

  4410 Podróże słuzbowe krajowe 3.150 

    3) 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 - Program POKL - 7.649,02 zł 

7.649,02 

  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4.848,00 

  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 204,00 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2.534,95 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 62,07 

80148   Stołówki szkolne 744.900 

    WYDATKI BIEŻĄCE 744.900 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 744.900 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 360.470 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280.670 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.600 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51.900 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 7.300 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 384.430 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.400 

  4220 Zakup środków żywności 310.000 

  4260 Zakup energii 29.400 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 830 

  4300 Zakup usług pozostałych 8.200 

  4410 Podróże służbowe krajowe 600 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.000 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1.000 
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80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

101.146 

    WYDATKI BIEŻĄCE 101.146 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 101.146 

    a) wynagrodzenia i składki od nich anliczane 101.146 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84.584 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.492 

  4120 Skłądki na Fundusz Pracy 2.070 

80195   Pozostała działalność 97.900 

    WYDATKI BIEŻĄCE 97.900 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 91.900 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90.900 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90.900 

    3) 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 związane z realizacją zadań jednostki 

samorządu terytorialnego 

6.000 

    - Projekt pn. „Uczymy się uczyć” Szkoła Podstawowa Narol - 

Umowa Nr 1/1/A/2014 z dnia 29.08.2014 r. grant przyznany przez 

Polsko Amerykańską Fundację Wolności - 6.000 zł 

  

  4113 Składki na ubezpieczenia społeczne 439,66 

  4123 Składki na Fundusz Pracy 62,66 

  4173 Wynagrodzenia bezosobowe 2.557,68 

  4213 Zakup materiałów i wyposażenia 1.080,00 

  4303 Zakup usług pozostałych 1.860,00 

851   Ochrona zdrowia 117.000 

85153   Zwalczanie narkomanii 3.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 3.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 3.000 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.000 

85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 114.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 114.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 113.700 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.600 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41.100 
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  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.400 

  4110 Składki na ubezpiecznia społeczne 7.100 

  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 10.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52.100 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabulitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

300 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.000 

  4260 Zakup energii 11.400 

  4300 Zakup usług pozostałych 13.400 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 2.400 

  4430 Różne opłaty i składki 500 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1.500 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 

852   Pomoc społeczna 4.688.107,03 

85201   Placówki opiekuńczo - wychowawcze 3.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 3.000 

    1) wydatki jednostek budżetowych   

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000 

  4330 Zakup usług w jednostkach samorządu teyrtorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego 

3.000 

85202   Domy pomocy społecznej 118.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 118.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 118.000 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 118.000 

  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu teyrtorialnego od innych 

jednostek samorządu terutorialnego 

118.000 

85203   Ośrodki wsparcia 354.960 

    WYDATKI BIEŻĄCE 354.960 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 353.460 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244.500 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175.000 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.000 

  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 34.800 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.700 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 108.960 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 41 – Poz. 2443



  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55.660 

  4260 Zakup energii 16.000 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 300 

  4300 Zakup usług pozostałych 18.000 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 

  4430 Różne opłaty i składki 4.500 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.900 

  4480 Podatek od nieruchomości 2.100 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1.500 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500 

85204   Rodziny zastępcze 15.368 

    WYDATKI BIEŻĄCE 15.368 

    z tego:   

    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.368 

  3110 świadczenia społeczne 15.368 

85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 4.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 4.000 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1.500 

85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

3.016.800 

    WYDATKI BIEŻĄCE 3.016.800 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 194.750 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177.880 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63.000 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.200 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108.000 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.680 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.870 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.270 

  4410 Podróże służbowe krajowe 300 

  4430 Różane opłaty i składki 200 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.300 

  4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 10.000 
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z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

800 

    2) dotacje na zadania bieżące 25.000 

  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości 

25.000 

    3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.797.050 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700 

  3110 Świadczenia społeczne 2.796.350 

85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

27.600 

    WYDATKI BIEŻĄCE 27.600 

    1) wydatki jednostek budżetowych 27.000 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.000 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27.000 

    3) 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 - Program POKL - 600,00 zł 

600 

  4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 569,83 

  4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30,17 

58214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

250.237,00 

    WYDATKI BIEŻĄCE 250.237,00 

    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 241.210,28 

  3110 Świadczenia społeczne 241.210,28 

    3) 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 - Program POKL - 9.026,72 

9.026,72 

  3119 Świadczenia społeczne 9.026,72 

85215   Dodatki mieszkaniowe 70.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 70.000 

    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.000 

  3110 Świadczenia społeczne 70.000 

85216   Zasiłki stałe 55.500 

    WYDATKI BIEŻĄCE 55.500 

    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.500 

  3110 Świadczenia społeczne 55.500 

85219   Ośrodki pomocy społecznej 556.342,03 

    WYDATKI BIEŻĄCE 556.342,03 

    z tego:   
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    1) wydatki jednostek budżetowych 475.790 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 369.400 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277.800 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.600 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52.500 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 6.500 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 106.390 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37.000 

  4260 Zakup energii 16.000 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 600 

  4300 Zakup usług pozostałych 20.300 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.700 

  4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 

i pomieszczenia garażowe 

2.360 

  4410 Podróże służbowe krajowe 6.480 

  4430 Różne opłaty i składki 2.300 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.950 

  4480 Podatek od nieruchomości 600 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

7.000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.210 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.003 

  3110 Świadczenia społeczne 207 

    3) 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 - Program POKL - 76.342,03 zł 

76.342,03 

  3117 Świadczenia społeczne 10.256,01 

  3119 Świadczenia społeczne 542,96 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.935,74 

  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.373,07 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.163,81 

  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 273,81 

  4127 Składki na Fundusz Pracy 635,43 

  4129 Składki na Fundusz Pracy 33,64 

  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 569,83 

  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 30,17 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 997,21 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 52,79 

  4307 Zakup usług pozostałych 28.489,72 

  4309 Zakup usług pozostałych 1.508,27 

  4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 455,86 
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  4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24,14 

85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99.300 

    WYDATKI BIEŻĄCE 99.300 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 98.500 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91.960 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63.000 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.500 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.800 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.660 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.540 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 210 

  4410 Podróże służbowe krajowe 2.880 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.450 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 

85295   Pozostała działalność 117.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 117.000 

    z tego:   

    - dożywianie uczniów - 90.000 zł   

    - prace społecznie użyteczne - 22.000 zł   

    - transport żywności z darów oraz opłata za żywność 5.000 zł   

    1) wydatki jednostek budżetowych 5.000 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000 

  4300 zakup usług pozostałych 2.000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.000 

  3110 Świadczenia społeczne 112.000 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 324.000 

85401   Świetlice szkolne 219.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 219.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 202.450 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 171.550 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129.230 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.410 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29.740 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.170 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.900 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.500 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.700 
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  4410 Podróże służowe krajowe 200 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.500 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.550 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16.550 

85415   Pomoc materialna dla uczniów 16.500 

    WYDATKI BIEŻĄCE 16.500 

    z tego:   

    1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.500 

  3240 Stypendia dla uczniów 16.500 

85417   Szkolne schroniska młodzieżowe 87.800 

    WYDATKI BIEŻĄCE 87.800 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 87.800 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.060 

  4010 WYnagrodzenia osobowe pracowników 39.460 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.800 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.200 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 600 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.740 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.000 

  4260 Zakup energii 5.500 

  4300 Zakup usług pozostałych 7.500 

  4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.500 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1.140 

  4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych 1.100 

85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 700 

    WYDATKI BIEŻĄCE 700 

    z tego:   

    1) wydatki jendostek budżetowych 700 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 

  4300 Zakup usług pozostałych 700 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.482.500 

90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.102.500 

    WYDATKI BIEŻĄCE 997.500 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 995.500 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200.000 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150.690 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.310 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28.600 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.900 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 46 – Poz. 2443



  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.500 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 795.500 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

2.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70.000 

  4260 Zakup energii 163.000 

  4270 Zakup usług remontowych 5.000 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 25.000 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000 

  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 

  4430 Różne opłaty i składki 7.000 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.500 

  4480 Podatek od nieruchomości 450.000 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50.000 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

2.000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 

    WYDATKI MAJĄTKOWE 105.000 

    Przygotowanie zadania inwestycyjnego - budowa sieci 

kanalizacyjnej w Płazowie (opracowanie dokumentacji) 95.000 

  

    Zakupy inwestycyjne do oczyszczalni wyposażenie, pompy 10.000 

zł 

  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95.000 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 

90002   Gospodarka odpadami 623.400 

    w tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości 

i porządku na terenie gminy - z opłaty śmieciowej kwota 530.000 zł 

  

    wydatki dotyczące utrzymania wysypiska do czasu fizycznej 

likwidacji oraz wydatki usługi transportowe na terenach 

niezamieszkałych 102.400 zł 

  

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 632.100 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.300 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.450 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.260 

  4110 Skłądki na ubezpieczenia społeczne 6.140 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 850 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 589.800 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

1.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000 

  4260 Zakup energii 7.000 
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  4300 Zakup usług pozostałych 515.400 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000 

  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 

  4430 Różne opłaty i składki 4.000 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100 

  4480 Podatek od nieruchomości 37.000 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1.300 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 

90003   Oczyszczanie miast i wsi 345.600 

    WYDATKI BIEŻĄCE 345.600 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 344.400 

    a) wynagrodzenia i skłądki od nich naliczane 249.300 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190.030 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.530 

  4110 Składki na ubezpieczenia społęczne 35.040 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.700 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95.100 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

1.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000 

  4260 Zakup energii 8.000 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 4.000 

  4400 Opłąty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 

i pomieszczenia garażowe 

10.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe 3.000 

  4430 Różne opłaty i składki 5.000 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.100 

  4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 

4.000 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1.000 

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.200 

90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 64.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 54.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 54.000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.000 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 48 – Poz. 2443



  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.950 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.050 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.950 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 650 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

300 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 8.313,26) 13.400 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 200 

  4300 Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 1.776,16) 5.000 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100 

    WYDATKI MAJĄTKOWE 10.000 

    1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   

    - zakup kosiarki zaczepianej z funduszu sołeckiego Wola Wielka 

10.000 zł 

  

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 

90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 280.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 230.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 230.000 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230.000 

  4260 Zakup energii 170.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 60.000 

    WYDATKI MAJĄTKOWE 50.000 

    Przygotowanie zadania inwestycyjnego - budowa linii 

energetycznej oświetlenia ulicznego w Płazowie, Wola Wielka 

(Brzezinki), Narol, Lipsko, (opracowanie dokumentacji) 50.000 zł 

50.000 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 

90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 

40.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 40.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 40.000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 18.000 

90095   Pozostała działalność 18.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 18.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 18.000 

    - Likwidacja zagrożeń (transport bezpańskich psów do schronisk 

dla zwierząt, uporządkowanie padlin dzikich zwierząt) 3.000 zł 

  

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 49 – Poz. 2443



    - bieżące utrzymanie placu targowego 15.000 zł   

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 

  4260 Zakup energii 6.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 7.000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 766.508,87 

92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 330.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 330.000 

    z tego:   

    1) dotacja na zadania bieżące 330.000 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 330.000 

92116   Biblioteki 343.508,87 

    WYDATKI BIEŻĄCE 220.000 

    z tego:   

    1) dotacja na zadania bieżące 220.000 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 220.000 

    WYDATKI MAJĄTKOWE 123.508,87 

    Realizacja zadania inwestycyjnego - opracowanie dokumentacji 

technicznej na przyszłą realizację projektu pn: Adaptacja części 

budynku "Starej szkoły w Narolu „na potrzeby utworzenia nowej 

siedziby Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu 

123.508,87 zł 

  

  6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 

jednostek sektora finansów publicznych 

123.508,87 

92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 30.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 30.000 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000 

  4260 Zakup energii 20.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 5.000 

  4430 Różne opłąty i składki 5.000 

    WYDATKI MAJĄTKOWE 20.000 

    Przygotowanie zadania inwestycyjnego - Renowacja obiektów 

zabytkowych - własnych 20.000 zł 

  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 

92195   Pozostała działalność 43.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 43.000 

    - środki na organizacje rocznic okolicznościowych - bitew i walk 

historycznych, prowadzenie konkursów, pikników, turniejów, 

organizacja dożynek, „święta ziemniaka” przez sołectwa i gminę 

43.000 zł 

  

    w tym: - imprezy okolicznościowe - wydatki funduszu sołeckiego 

Jędrzejówka 3.022,69 zł 

  

    - zakupu strojów Chór Tanew - fundusz sołecki Narol 2.500,00 zł   
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    - imprezy okolicznościowe - wydatki funduszu sołeckiego Narol 

1.000,00 zł 

  

    - wynagrodzenie instruktora za prowadzenie chóru fundusz sołecki 

Lipsko 3.000,00 zł 

  

    - wynagrodzenie za prowadzenie chóru fundusz sołecki Narol 

500,00 zł 

  

    1) wydatki jednostek budżetowych 43.000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 18.000 

926   Kultura fizyczna 141.500 

92601   Obiekty sportowe 45.000 

    WYDATKI BIEŻĄCE 45.000 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 45.000 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.580 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.420 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 

  4260 Zakup energii 6.000 

  4300 Zakup usług pozostałych 9.000 

92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 96.500 

    WYDATKI BIEŻĄCE 96.500 

    z tego:   

    1) wydatki jednostek budżetowych 4.500 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.500 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500 

    - turnieje o puchar Burmistrza - zakup pucharów, nagród 

rzeczowych dla uczestnikó - 4.500,00 zł 

  

    2) dotacja na zadania bieżące 90.000 

  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

90.000 

    3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 

  3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 

    Wydatki budżetowe ogółem: 25.184.650,00 

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik  

Nr 1 do uchwały budżetowej. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i zostanie 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Narolu 

 

 

Krzysztof Szawara 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 26/III/2015 

Rady Miejskiej w Narolu 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 

Podmiot 

otrzymujący 

dotację 

Kwota 

dotacji 

w zł 

Zadanie realizowane 
Rodzaj 

dotacji 

Miejsko-gminna 

Biblioteka Narol 

220.000  

  

koszty bieżące działalności Biblioteki 
Podmiotowa 

Miejsko-gminna 

Biblioteka Narol 
123.508,87 

Projekt realizowany przez bibliotekę Narol pn: Adaptacja 

części budynku „Starej szkoły w Narolu „ na potrzeby 

utworzenia nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Narolu 

Dotacje 

celowe 

GOK 

Narol 
330 000 koszty bieżące działalności GOK Podmiotowa 

Izba Rolnicza 
10 500 

wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku 

rolnego) 
Wpłata 

Jednostki 

terenowe Policji 
5 000 

zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Narolu Wpłata  

  

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 

Podmiot 

otrzymujący 

dotację 

Kwota 

dotacji 

w zł 

Zadanie realizowane 
Rodzaj 

dotacji 

Kluby Sportowe 

w trybie uchwały 

Rady Miejskiej 

90 000  Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację 

zawodów sportowych wśród młodzieży w zakresie tenisa 

stołowego oraz zawodów sportowych piłki nożnej 

i siatkowej w miejscowościach - Narol, Ruda Różaniecka, 

Płazów i Wola Wielka 

Dotacja 

celowa 

Podmiot wybrany 

w drodze konkursu 

7 000 dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły Dotacja 

celowa 
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