
 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXVI/206/2016 

RADY GMINY GRODZISKO DOLNE 

z dnia 13 grudnia 2016 r. 

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

z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 561)Rada Gminy Grodzisko Dolne uchwala 

co następuje: 

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017r. w łącznej kwocie - 

34.063.770,42 zł, w tym: 

a) dochody bieżące w kwocie 27.642.619,16 zł,  w tym: 

-  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 25.458,40 zł, 

b) dochody majątkowe w kwocie 6.421.151,26 zł, w tym: 

-  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.933.279,31 zł. 

2.  Dochody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji 

budżetowej ujmuje się w tabeli nr 1. 

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok w łącznej kwocie 

39.540.574,82 zł, w tym: 

1)  wydatki bieżące w łącznej kwocie 24.893.269,35 zł, w tym: 

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w kwocie 

25.458,40 zł, 

2)  wydatki majątkowe w łącznej kwocie 14.647.305,47 zł, w tym: 

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w kwocie 

8.658.439,31 zł 

2.  Wydatki budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji 

budżetowej ujmuje się w tabeli nr 2. 

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu na 2017 rok w kwocie 5.476.804,40 zł.  

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą: 

a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie 2.725.160,00 zł, 

b) długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 2.751.644,40 zł. 
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§ 4. 1. Określa się przychody budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 6.158.540,16 zł, z tego: 

a) „przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 2.725,160,00 zł, 

b) „przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3.433.380,16 zł. 

2.   Przychody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej 

ujmuje się w tabeli nr 3. 

§ 5. 1.  Określa się rozchody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok z tytułu spłaty wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 

681.735,76 zł. 

2.  Rozchody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej 

ujmuje się w tabeli nr 4. 

§ 6. 1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.158.540,16 zł, 

z tego: 

1)  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000,000,00 zł, 

2)  na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w ogólnej kwocie 2.725.160,00 zł, w tym: 

-  na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270R Żołynia – Grodzisko Dolne poprzez budowę 

chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłówka” w kwocie 672.358,00 zł, 

-  na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz 

z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów” w kwocie 2.052.802,00 zł, 

3)  na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.751.644,40 zł, 

4)  na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 681.735,76 zł.  

§ 7. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w budżecie Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok w kwocie 

185.000,00 zł, w tym: 

1) rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł, 

2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.000,00 zł. 

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok dochody i wydatki związane 

z realizacją: 

1)  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie 

z tabelą nr 5; 

2)  zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 

zgodnie z tabelą nr 6. 

§ 9. 1. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu w 2017 roku, wynikające z odrębnych 

ustaw, tj.: 

1)  z art. 18
2
ustawy z dnia 26 października 1982r. 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
 tej ustawy będą wykorzystywane 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 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

2) z art. 403, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska; wpływy z tytułu opłat i kar, 

o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetu gminy, będą wykorzystywane na 

finansowanie zadań gminy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym 

w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 tej ustawy; 

3) z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: wpływy z tytułu 

pobranych opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiących dochód gminy, będą 

wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 
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4) z art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) 

wydatki dotyczą zadań jednostek pomocniczych – sołectw. 

2.  Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy 

Grodzisko Dolne na 2017 rok na zadania wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z tabelą nr 7. 

§ 9. Określa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok 

w ogólnej kwocie 3.582.443,80 zł, z tego: 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.239.380,00 zł 

2)  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.343.063,80 zł jak w załączniku nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych 

od wynagrodzeń w ramach działów klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł, 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 

budżetu gminy. 

§ 11. Określa się plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych 

prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi 

sfinansowanych, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r. i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Jerzy Gdański 
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         Tabela nr 1 

Dochody budżetu gminy Grodzisko Dolne w 2017r. 

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Nazwa Kwota w zł 

 

1 2 3 

600 Transport i łączność 604.073,95 

60014 Drogi publiczne powiatowe 387.871,95 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 387.871,95 

6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

387.871,95 

60016 Drogi publiczne gminne 216.202,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 216.202,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

216.202,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 230.000,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 230.000,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 130.000,00 

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10.000,00 

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobny charakterze 

85.000,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów (zwroty za gaz, energię) 35.000,00 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 100.000,00 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100.000,00 

720 Informatyka 322.014,00 

72095 Pozostała działalność 322.014,00 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 322.014,00 

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 

322.014,00 

750 Administracja publiczna 62.579,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 62.479,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 62.479,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

62.479,00 

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 100,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

100,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.680,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

1.680,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 1.680,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

1.680,00 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 6.096.255,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 789



jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 

 DOCHODY  BIEŻĄCE 500,00 

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej 

500,00 

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

638.241,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 638.241,00 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 570.000,00 

0320 Wpływy z podatku rolnego 4.500,00 

0330 Wpływy z podatku leśnego 49.000,00 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 14.741,00 

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

i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz 

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

1.018.000,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 1.018.000,00 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 380.000,00 

0320 Wpływy z podatku rolnego 500.000,00 

0330 Wpływy z podatku leśnego 22.000,00 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 50.000,00 

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5.000,00 

0430 Wpływ z opłaty targowej 3.000,00 

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 55.000,00 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat 

3.000,00 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

145.000,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 145.000,00 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50.000,00 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75.000,00 

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu 

państwa 

4.294.514,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 4.294.514,00 

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.289.514,00 

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5.000,00 

758 Różne rozliczenia 11.169.540,76 

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

6.198.723,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 6.198.723,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.198.723,00 

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.804.281,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 4.804.281,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.804.281,00 

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.235,76 

 DOCHODY BIEŻĄCE 10.235,76 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10.235,76 

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 156.301,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 156.301,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 156.301,00 

801 Oświata i wychowanie 2.150.477,88 

80101 Szkoły podstawowe 822.522,74 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 822.522,74 
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6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 

822.522,74 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 258.516,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 258.516,00 

0830 Wpływy z usług 

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci z gmin sąsiednich 

w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne 

15.000,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

243.516,00 

80104 Przedszkola 125.068,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 125.068,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

115.068,00 

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

10.000,00 

80195 Pozostała działalność 944.371,14 

 DOCHODY BIEŻĄCE 25.458,40 

2001 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 625 

25.458,40 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 918.912,74 

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 

918.912,74 

852 Pomoc społeczna 4.685.349,83 

85203 Ośrodki wsparcia 2.310.271,01 

 DOCHODY BIEŻĄCE 590.220,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

590.220,00 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 1.720.051,01 

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 

1.720.051,01 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

21.100,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 21.100,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

10.500,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

10.600,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

54.500,00 
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 DOCHODY BIEŻĄCE 54.500,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

52.500,00 

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

2.000,00 

85216 Zasiłki stałe 65.700,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 65.700,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

64.700,00 

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

1.000,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.227.278,82 

 DOCHODY BIEŻĄCE 77.500,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

5.400,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

72.100,00 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 2.149.778,82 

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 

2.149.778,82 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.500,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 6.500,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

6.500,00 

855 Rodzina 8.297.300,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 5.439.500,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 5.439.500,00 

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 

w wychowywaniu dzieci 

5.434.500,00 

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

5.000,00 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

2.857.800,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 2.857.800,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

2.852.800,00 

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

5.000,00 
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900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 444.500,00 

90002 Gospodarka odpadami 436.000,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 436.000,00 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

436.000,00 

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

za korzystanie ze środowiska 

8.000,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 8.000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 

(wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, 

składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego 

korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd 

Marszałkowski) 

8.000,00 

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 

500,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 500,00 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 

 Razem dochody: 34.063.770,42 
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        Tabela nr 2 

Wydatki budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017r. 

Dział 

Rozdział  

Paragraf 

Nazwa Kwota w złotych 

1 2 3 

010 Rolnictwo i łowiectwo 99.800,00 

01030 Izby rolnicze 11.000,00  

 WYDATKI BIEŻĄCE 11.000,00 

 1)dotacje na zadania bieżące 11.000,00 

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

wpływów z podatku rolnego 

11.000,00 

01095 Pozostała działalność 88.800,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 15.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 15.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 73.800,00 

 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 73.800,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa 

73.800,00 

020 Leśnictwo 1.500,00 

02095 Pozostała działalność 1.500,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 1.500,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 1.500,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 

600 Transport i łączność 6.973.657,09 

60014 Drogi publiczne powiatowe 5.916.444,05 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 5.916.444,05 

 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.916.444,05 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów 

i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów  - 

1.173.353,76 zł 

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1270R (Żołynia) granica powiatu – 

Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości 

Opaleniska, Zmysłówka  - 445.930,29 zł 

- rozbudowa rogi powiatowej nr 1269R Zmysłówka – Grodzisko Dolne 

wraz z budową chodnika w miejscowości Grodzisko Dolne – 

900.000,00 zł 

- przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie – Laszczyny – 

300.000,00 zł 

- przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna – Grodzisko – 

Giedlarowa w miejscowości Laszczyny poprzez budowę chodnika wraz 

z wykonaniem ścieku przykrawężnikowego, rowów krytych i studni 

chłonnych – 100.000,00 zł 

2.919.284,05 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów 

i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów  - 

2.052.802,00 zł 

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1270R (Żołynia) granica powiatu – 

Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości 

Opaleniska, Zmysłówka  - 672.358,00 zł 

 

2.725,160,00 
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6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

- pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę odcinka 

drogi powiatowej nr 1269R w miejscowości Zmysłówka oraz 

przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1274R z drogą 1259R 

oraz drogi 1259R z drogą 1275R wraz z przebudową odcinka drogi 

1259R łączącego w/w skrzyżowania w miejscowości Laszczyny – 

272.000,00 zł 

272.000,00 

60016 Drogi publiczne gminne 1.057.213,04 

 WYDATKI BIEŻĄCE 987.213,04 

 1)wydatki jednostek budżetowych 987.213,04 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 33.300,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00 

 b)związane z realizacja ich statutowych zadań 953.913,04 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 

4270 Zakup usług remontowych 813.913,04 

4300 Zakup usług pozostałych 120.000,00 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 70.000,00 

 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- przebudowa drogi wewnętrznej w Laszczynach „Na Rynasiewicza” – 

70.000,00 zł 

70.000,00 

630 Turystyka 28.500,00 

63001 Ośrodki informacji turystycznej 28.500,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 28.500,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 28.500,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 28.500,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 

4260 Zakup energii 1.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 25.000,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 187.777,80 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 187.777,80 

 WYDATKI BIEŻĄCE 187.777,80 

 1)wydatki jednostek budżetowych 187.777,80 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.985,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 860,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 125,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 181.792,80 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 

4260 Zakup energii 65.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 83.082,80 

4430 Różne opłaty i składki 20.000,00 

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.710,00 

4530 Podatek od towarów i usług (Vat) 10.000,00 

710 Działalność usługowa 62.430,00 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 62.430,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 10.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 52.430,00 
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 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 52.430,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- studium uwarunkowań 

52.430,00 

720 Informatyka 383.840,00 

72095 Pozostała działalność 383.840,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 5.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 5.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 

4260 Zakup energii 5.000,00 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 378.840,00 

 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 378.840,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- projekt „poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz 

udostępniania zasobów cyfrowych gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko 

Dolne” 

56.826,00 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- projekt „poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz 

udostępniania zasobów cyfrowych gmin: Cieszanów, Jarosław, 

Grodzisko Dolne” 

322.014,00 

750 Administracja publiczna 2.845.087,31 

75011 Urzędy wojewódzkie 62.479,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 62.479,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 62.479,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 62.479,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.587,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.892,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 

75022 Rady gmin 126.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 126.000,00 

 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych 120.000,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120.000,00 

 2)wydatki jednostek budżetowych 6.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 

75023 Urzędy gmin 2.360.718,31 

 WYDATKI BIEŻĄCE 2.360.718,31 

 1)wydatki jednostek budżetowych 2.360.718,31 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.947.253,31 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.508.253,31 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 129.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 30.000,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 413.465,00 

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 149.515,00 

4260 Zakup energii 25.000,00 

4270 Zakup usług remontowych 20.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 4.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 4.900,00 

4430 Różne opłaty i składki 35.000,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.000,00 
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4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.050,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20.000,00 

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 100,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 100,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 40.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 40.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 40.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 205.790,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 205.790,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 205.790,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 188.200,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28.300,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 3.800,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 17.590,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 

4300 Zakup usług pozostałych 7.700,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.490,00 

4480 Podatek od nieruchomości 100,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 

75095 Pozostała działalność 50.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 50.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 50.000,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 50.000,00 

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50.000,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

1.680,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

1.680,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 1.680,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 1.680,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.344,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192,37 

4120 Składki na Fundusz Pracy 26,63 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.125,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 336,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 336,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 235.040,00 

75404 Komendy Wojewódzkie Policji 7.040,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 7.040,00 

 1)Dotacje na zadania bieżące 7.040,00 

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7.040,00 

75412 Ochotnicze straże pożarne 228.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 228.000,00 
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 1)wydatki jednostek budżetowych 204.000,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 33.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 171.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56.000,00 

4260 Zakup energii 50.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 25.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 25.000,00 

4430 Różne opłaty i składki 15.000,00 

 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.000,00 

 2)dotacje na zadania bieżące 4.000,00 

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

4.000,00 

757 Obsługa długu publicznego 110.000,00 

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

110.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 110.000,00 

 1)obsługa długu 110.000,00 

8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów 

finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 

110.000,00 

758 Różne rozliczenia 185.000,00 

75818 Rezerwy 185.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 185.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 185.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 185.000,00 

4810 Rezerwy 185.000,00 

801 Oświata i wychowanie 10.291.530,49 

80101 Szkoły podstawowe 4.608.751,62 

 WYDATKI BIEŻĄCE 3.438.248,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 2.083.364,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.758.274,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.340.574,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 119.700,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 259.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 35.000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 325.090,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56.350,00 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10.500,00 

4260 Zakup energii 93.800,00 

4270 Zakup usług remontowych 17.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 3.100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 27.580,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 2.800,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110.960,00 

 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 97.020,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95.500,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.520,00 

 3)dotacje na zadania bieżące 1.257.864,00 

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 

401.712,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 13 – Poz. 789



2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub przez osobę fizyczną 

856.152,00 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 1.170.503,62 

 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.170.503,62 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- przebudowa łazienek w SP w Chodaczowie – 80.000,00 zł 

- termomodernizacja SP w Opaleniskach – 267.980,88 

347.980,88 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- termomodernizacja SP w Opaleniskach – 822.522,74 zł 

822.522,74 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 430.487,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 430.487,00 

 1)dotacje na zadania bieżące 410.487,00 

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub przez osobę fizyczną 

410.487,00 

 2)wydatki jednostek budżetowych 20.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego 

20.000,00 

80104 Przedszkola 865.132,80 

 WYDATKI BIEŻĄCE 865.132,80 

 1)wydatki jednostek budżetowych 515.280,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 460.070,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 343.770,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.400,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73.500,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 10.400,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 55.210,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.300,00 

4260 Zakup energii 2.200,00 

4270 Zakup usług remontowych 430,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 

4300 Zakup usług pozostałych 250,00 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego 

20.000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.830,00 

 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.360,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24.100,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 260,00 

 3)dotacje na zadania bieżące 325.492,80 

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 

325.492,80 

80110 Gimnazja 2.410.765,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 2.410.765,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 2.301.245,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.950.653,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.453.702,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144.800,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 285.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 42.951,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.200,00 
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 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 350.592,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57.048,00 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14.800,00 

4260 Zakup energii 102.200,00 

4270 Zakup usług remontowych 18.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 38.244,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 4.050,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110.250,00 

 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 109.520,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 108.000,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.520,00 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 160.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 160.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 120.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 120.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 120.000,00 

 2)dotacje na zadania bieżące 40.000,00 

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

40.000,00 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23.100,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 23.100,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 23.100,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.500,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 21.600,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 8.600,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 4.900,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.600,00 

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 

326.610,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 326.610,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 326.610,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 326.610,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 266.610,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 5.000,00 

80195 Pozostała działalność 1.466.684,07 

 WYDATKI BIEŻĄCE 25.458,40 

 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

25.458.40 

4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 723,76 

4121 Składki na Fundusz Pracy 103,69 

4171 Wynagrodzenia bezosobowe 5.552,53 

4301 Zakup usług pozostałych 19.078,42 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 1.441.225,67 

 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.441.225,67 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz 

z przebudową Sali gimnastycznej 

522.312,93 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 918.912,74 
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- rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz 

z przebudową Sali gimnastycznej 

851 Ochrona zdrowia 88.780,00 

85153 Zwalczanie narkomanii 10.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 10.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 65.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 62.660,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 35.350,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 27.310,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 17.310,00 

 2)dotacje na zadania bieżące 2.340,00 

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

2.340,00 

85195 Pozostała działalność 13.780,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 13.780,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 13.780,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 13.780,00 

4300 Zakup usług pozostałych 13.780,00 

852 Pomoc społeczna 7.348.982,13 

85202 Domy pomocy społecznej 400.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 400.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 400.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 400.000,00 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego 

400.000,00 

85203 Ośrodki wsparcia 2.918.412,41 

 WYDATKI BIEŻĄCE 590.220,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 590.220,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 493.180,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58.680,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 5.000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 97.040,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 

4220 Zakup środków żywności 17.000,00 

4260 Zakup energii 20.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.500,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 2.200,00 

4430 Różne opłaty i składki 7.200,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.000,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 840,00 
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4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 500,00 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 2.328.192,41 

 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.328.192,41 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- poprawa dostępności usług społecznych – rozbudowa śds 

608.141,40 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- poprawa dostępności usług społecznych - rozbudowa ŚDS 

1.720.051,01 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 7.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 7.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 7.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

21.600,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 21.600,00 

 1) wydatki jednostek budżetowych 21.600,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 21.600,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21.600,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

124.500,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 124.500,00 

 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych 122.500,00 

3110 Świadczenia społeczne 122.500,00 

 1) wydatki jednostek budżetowych 2.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

2.000,00 

85215 Dodatki mieszkaniowe 7.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 7.000,00 

 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 

3110 Świadczenia społeczne 7.000,00 

85216 Zasiłki stałe 75.700,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 75.700,00 

 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.700,00 

3110 Świadczenia społeczne 74.700,00 

 1) wydatki jednostek budżetowych 1.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

1.000,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.589.369,72 

 WYDATKI BIEŻĄCE 527.500,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 522.100,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 459.100,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 337.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 9.100,00 
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4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 63.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 

4260 Zakup energii 10.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.100,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 1.200,00 

4430 Różne opłaty i składki 1.600,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.860,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.500,00 

 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.400,00 

3110 Świadczenia społeczne 5.400,00 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 3.061.869,72 

 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.061.869,72 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- budowa GOPS i dziennego domu pobytu dla osób starszych 

912.090,90 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- budowa GOPS i dziennego domu pobytu dla osób starszych 

2.149.778,82 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95.400,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 95.400,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 88.900,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 88.900,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.060,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75.840,00 

 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,00 

3110 Świadczenia społeczne 6.500,00 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 100.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 100.000,00 

 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00 

3110 Świadczenia społeczne 100.000,00 

85295 Pozostała działalność 10.000,00 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 10.000,00 

 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- przygotowywanie programów rewitalizacji 

10.000,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84.000,00 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 20.000,00 

 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 

3240 Stypendia dla uczniów 20.000,00 

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 50.000,00 

 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000,00 

3240 Stypendia dla uczniów 50.000,00 

85495 Pozostała działalność 14.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 14.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 14.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 14.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 

855 Rodzina 8.352.275,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 5.439.500,00 
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 WYDATKI BIEŻĄCE 5.439.500,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 86.517,50 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 65.214,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.471,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 743,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 21.303,50 

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

5.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.303,50 

4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 

 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.352.982,50 

3110 Świadczenia społeczne 5.352.982,50 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

2.857.800,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 2.857.800,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 90.584,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 85.584,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.950,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.634,00 

 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.767.216,00 

3110 Świadczenia społeczne 2.767.216,00 

 3) wydatki jednostek budżetowych 5.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

5.000,00 

85504 Wspieranie rodziny 20.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 20.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 20.000,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19.200,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.500,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.300,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 

85507 Dzienni opiekunowie 4.975,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 4.975,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 4.975,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.975,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 125,00 

85508 Rodziny zastępcze 30.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 30.000,00 

 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 
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3110 Świadczenia społeczne 30.000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.120.695,00 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 189.220,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 99.220,00 

 1)dotacje na zadania bieżące 99.220,00 

2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

99.220,00 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 90.000,00 

 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 90.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 90.000,00 

90.000,00 

90002 Wywóz odpadów 521.775,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 516.775,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 516.775,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 29.775,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.275,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 487.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 486.000,00 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 5.000,00 

 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,00 

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych 

do sektora finansów publicznych 

- usuwanie azbestu 

5.000,00 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 141.200,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 141.200,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 141.200,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 36.200,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 105.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 60.000,00 

90013 Schroniska dla zwierząt 8.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 8.000,00 

 1)dotacje na zadania bieżące 8.000,00 

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

8.000,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 240.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 225.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 225.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 225.000,00 

4260 Zakup energii 155.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 70.000,00 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 15.000,00 

 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- oświetlenie uliczne, 

15.000,00 

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

korzystanie ze środowiska 

8.000,00 
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 WYDATKI BIEŻĄCE 8.000,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 8.000,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 8.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 

500,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 500,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 500,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 

90095 Pozostała działalność 12.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 12.000,00 

 2)wydatki jednostek budżetowych 12.000,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 12.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 990.000,00 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 580.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 580.000,00 

 1)dotacje na zadania bieżące 580.000,00 

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 580.000,00 

92116 Biblioteki 370.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 370.000,00 

 1)dotacje na zadania bieżące 370.000,00 

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 370.000,00 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 34.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 34.000,00 

 1)dotacje na zadania bieżące 34.000,00 

6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

34.000,00 

92195 Pozostała działalność 6.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 6.000,00 

 1)dotacje na zadania bieżące 6.000,00 

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

6.000,00 

926 Kultura fizyczna 150.000,00 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 150.000,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 150.000,00 

 1)dotacje na zadania bieżące 150.000,00 

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych 

150.000,00 

 Razem wydatki: 39.540.574,82 
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          Tabela nr 3 

 

            Przychody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok 

Paragraf klasyfikacji 

budżetowej 

Nazwa kategorii rozchodów budżetu Kwota w zł 

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej 

2.725,160,00 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym 

3.433.380,16 

 Razem: 6.158.540,16 
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          Tabela nr 4 

 

                 Rozchody budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok 

Paragraf klasyfikacji 

budżetowej 

Nazwa kategorii rozchodów budżetu Kwota w zł 

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 681.735,76 
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           Tabela nr 5 

Dochody i wydatki budżetu gminy Grodzisko Dolne w 2017r. – zadania zlecone  

Dochody: 

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Nazwa Kwota w zł 

1 2 3 

750 Administracja publiczna 62.579,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 62.479,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 62.479,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

62.479,00 

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 100,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

100,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.680,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

1.680,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 1.680,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

1.680,00 

852 Pomoc społeczna 612.620,00 

85203 Ośrodki wsparcia 590.220,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 590.220,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

590.220,00 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

10.500,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 10.500,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

10.500,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.400,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 5.400,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

5.400,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.500,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 6.500,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

6.500,00 

855 Rodzina 8.287.300,00 

85501 Świadczenia społeczne 5.434.500,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 5.434.500,00 

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 5.434.500,00 
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z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 

w wychowywaniu dzieci 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

2.852.800,00 

 DOCHODY BIEŻĄCE 2.852.800,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

2.852.800,00 

 Razem dochody na zadania zlecone: 8.964.179,00 

Wydatki: 

Dział 

Rozdział  

Paragraf 

Nazwa Kwota w złotych 

1 2 3 

750 Administracja publiczna 62.579,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 62.479,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 62.479,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 62.479,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 62.479,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.587,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.892,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 100,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 100,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

1.680,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

1.680,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 1.680,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 1.680,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.344,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192,37 

4120 Składki na Fundusz Pracy 26,63 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.125,00 

 c)związane z realizacją ich statutowych zadań 336,00 

421 Zakup materiałów i wyposażenia 336,00 

852 Pomoc społeczna 612,620,00 

85203 Ośrodki wsparcia 590.220,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 590.220,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych 590.220,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 493.180,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58.680,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 5.000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 97.040,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 
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4220 Zakup środków żywności 17.000,00 

4260 Zakup energii 20.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.500,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 2.200,00 

4430 Różne opłaty i składki 7.200,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.000,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 840,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 500,00 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

10.500,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 10.500,00 

 1) wydatki jednostek budżetowych 10.500,00 

 a)związane z realizacją ich statutowych zadań 10.500,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.500,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.400,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 5.400,00 

 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.400,00 

3110 Świadczenia społeczne 5.400,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.500,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 6.500,00 

 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,00 

3110 Świadczenia społeczne 6.500,00 

855 Rodzina 8.287.300,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 5.434.500,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 5.434.500,00 

 1) wydatki jednostek budżetowych 81.517,50 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 65.214,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.471,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 743,00 

 b)związane z realizacją ich statutowych zadań 16.303,50 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.303,50 

4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 

 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.352.982,50 

3110 Świadczenia społeczne 5.352.982,50 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

2.852.800,00 

 WYDATKI BIEŻĄCE 2.852.800,00 

 1) wydatki jednostek budżetowych 85.584,00 

 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 85.584,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.950,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000,00 

 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.767.216,00 

3110 Świadczenia społeczne 2.767.216,00 

 Razem wydatki na zadania zlecone: 8.964.179,00 
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          Tabela nr 6 

Zestawienie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

DOCHODY: 

Dział  

Rozdział 

Paragraf 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota w zł 

600 Transport i łączność 387.871,95 

60014 Drogi publiczne powiatowe 387.871,95 

6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

387.871,95 

 Razem: 387.871,95 

WYDATKI: 

Dział  

Rozdział 

Paragraf 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota w zł 

600 Transport i łączność 387.871,95 

60014 Drogi publiczne powiatowe 387.871,95 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości 

Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości 

Chodaczów 

387.871,95 

 Razem: 387.871,95 
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          Tabela nr 7 

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Grodzisko 

Dolne na 2017r. wynikającymi z odrębnych ustaw: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

Dział Nazwa działu, źródło dochodów Plan 

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

75.000,00 

 Dochody bieżące 75.000,00 

 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75.000,00 

Dział/rozdział Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków Plan 

851 Ochrona zdrowia 75.000,00 

85153 Zwalczanie narkomanii 10.000,00 

 Wydatki bieżące, w tym: 

1. Wydatki jednostek budżetowych 

a) związane z realizacją ich statutowych zadań 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.000,00 

 Wydatki bieżące, w tym: 

1. Wydatki jednostek budżetowych 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

b) związane z realizacją ich statutowych zadań 

2. Dotacje na zadania bieżące 

65.000,00 

62.660,00 

35.350,00 

27.310,00 

2.340,00 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska; 

Dział Nazwa działu, źródło dochodów Plan 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.000,00 

 Dochody bieżące 8.000,00 

 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 8.000,00 

Dział/rozdział Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków Plan 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.000,00 

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

za korzystanie ze środowiska 

8.000,00 

 Wydatki bieżące, w tym: 

1. Wydatki jednostek budżetowych 

a) związane z realizacją ich statutowych zadań 

8.000,00 

8.000,00 

8.000,00 

3. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Dział Nazwa działu, źródło dochodów Plan 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 436.000,00 

 Dochody bieżące 436.000,00 

 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego 

dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

436.000,00 

Dział/rozdział Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków Plan 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 436.000,00 

90002 Gospodarka odpadami 436.000,00 

 Wydatki bieżące, w tym: 

1. Wydatki jednostek budżetowych 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

b) związane z realizacją ich statutowych zadań 

436.000,00 

430.000,00 

29.775,00 

406.225,00 

4. Ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim 

Dział/rozdział Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków Plan 

600 Transport i łączność 202.876,02 
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60016 Drogi publiczne gminne 202.876,02 

 Wydatki bieżące, w tym: 

1. Wydatki jednostek budżetowych 

a) związane z realizacją ich statutowych zadań 

202.876,02 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia 4.642,33 

 Sołectwo Grodzisko – 2.409,27  

 Sołectwo Zmysłówka – 2.233,06  

4270 Zakup usług remontowych 187.018,40 

 Sołectwo Grodzisko Nowe – 

remont drogi „Granicznej” metodą asfaltową – 26.409,27 

26.409,27 

 Sołectwo Grodzisko Dolne – 26.409,27 

- położenie asfaltu na drodze gminnej „Na Grzywnę” k/Orlika – 

6.409,27 zł, 

- położenie asfaltu na drodze gminnej nr 7368 – 20.000,00 zł 

26.409,27 

 Sołectwo Grodzisko– 24.000,00 

- położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Kościelnej” 

24.000,00 

 Sołectwo Laszczyny – 

- budowa parkingu przy placu zabaw obok szkoły podstawowej 

5.000,00 

 Sołectwo Grodzisko Podlesie – 

- kontynuacja budowy drogi „Od Króla do Remizy” 

14.234,60 

 Sołectwo Grodzisko Górne – 26.409,27 

- wykonanie podwójnego skropienia na drodze gminnej „Na Misia” 

– 9.409,27 zł, 

- wykonanie asfaltu na drodze gminnej „Na Sołka” – 8.000,00 zł 

- wykonanie podwójnego skropienia o szerokości 1,5 m na drodze 

„K/Nicponia” – 9.000,00 zł 

26.409,27 

 Sołectwo Chodaczów 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej 

„Na Gogoja” 

19.939,00 

 Sołectwo Zmysłówka 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Na Ryfę” oraz 

„Na Majkuta”, kontynuacja drogi „Na Drążka” metodą asfaltową 

19.000,00 

 Sołectwo Wólka Grodziska – 25.616,99 zł 

- wykonanie podwójnego skropienia na drodze gminnej 1063 i 1072 

„Na Majkuty” – 20.000,00 zł, 

- wykonanie remontu drogi nr 116 „na Ciska” – 5.616,99 zł 

25.616,99 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.215,29 

 Wydatki majątkowe, w tym: 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 

11.215,29 

11.215,29 

 Sołectwo Laszczyny 

- wykonanie podwójnego skropienia na drodze gminnej 

„Na Rynasiewicza” 

11.215,29 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.465,18 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12.465,18 

 Wydatki majątkowe, w tym: 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

12.465,18 

 Sołectwo Opaleniska 

- wykonanie oświetlenia ulicznego 

 

 Razem wydatki Fundusz Sołeckiego 215.341,20 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 

XXVI/206/2016 

Rady Gminy Grodzisko Dolne 

z dnia 13 grudnia 2016 r. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017r. 

Załącznik nr 1 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017r. 

I. dla jednostek z sektora finansów publicznych  

Dział Rodzaj Cel dotacji Podmiot Kwota 

600 Dotacja celowa na pomoc 

finansową 

Przebudowa odcinka 

drogi powiatowej nr 

1269R w miejscowości 

Zmysłówka oraz 

przebudowa skrzyżowań 

dróg powiatowych nr 

1274R z drogą 1259R 

z drogą 1275R wraz 

z przebudową odcinka 

drogi 1259R łączącego 

ww skrzyżowanie w m. 

Laszczyny 

Powiat Leżajski 272.000,00 

754 wpłata Służby 

ponadnormatywne oraz 

działalność statutowa 

Policji 

Komenda 

Wojewódzka 

Policji 

7.040,00 

851 Dotacja celowa Powierzenie opieki nad 

osobami nietrzeźwymi 

z terenu Gminy 

Grodzisko Dolne 

Miasto Rzeszów 2.340,00 

900 Dotacja celowa Sprawowanie opieki nad 

zwierzętami 

Miasto Przemyśl 8.000,00 

921 Dotacja podmiotowa Działalność statutowa Ośrodek Kultury 

w Grodzisku 

Dolnym 

580.000,00 

921 Dotacja podmiotowa Działalność statutowa Biblioteka 

Publiczna 

w Grodzisku 

Dolnym 

370.000,00 

 Razem: X X 1.239.380,00 

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Dział Rodzaj Cel dotacji Podmiot Kwota 

010 

01030 

wpłata 2% wpływów z podatku 

rolnego 

Izba Rolnicza 11.000,00 

801 Dotacja podmiotowa Bieżąca działalność 

niepublicznej szkoły 

podstawowej 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Wólka Grodziska 

401.712,00 

801 Dotacja podmiotowa Bieżąca działalność 

publicznej szkoły 

podstawowej 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Chodaczów 

203.640,00 
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801 Dotacja podmiotowa Bieżąca działalność 

publicznej szkoły 

podstawowej 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Laszczyny 

213.072,00 

801 Dotacja podmiotowa Bieżąca działalność 

publicznej szkoły 

podstawowej 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wiosek 

Opaleniska, 

Podlesie, 

Zmysłówka 

439.440,00 

801 Dotacja podmiotowa Bieżąca działalność 

niepublicznego 

przedszkola 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Wólka Grodziska 

98.404,80 

801 Dotacja podmiotowa Bieżąca działalność 

niepublicznego 

przedszkola 

Ochronka Św. 

Józefa w Grodzisku 

Dolnym 

227.088,00 

801 Dotacja podmiotowa Bieżąca działalność 

publicznego oddziału 

przedszkolnego 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Chodaczów 

191.916,00 

801 Dotacja podmiotowa Bieżąca działalność 

publicznego oddziału 

publicznego 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Laszczyny 

138.606,00 

801 Dotacja podmiotowa Bieżąca działalność 

publicznego oddziału 

przedszkolnego 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Opaleniska, 

Podlesie, 

Zmysłówka 

79.965,00 

801 Dotacja celowa w ramach 

ustawy o pożytku 

publicznym i o 

wolontariacie 

Dowożenie dzieci 

niepełnosprawnych do 

szkół 

Podmiot wybrany 

w drodze konkursu 

40.000,00 

900 Dotacja przedmiotowa Pokrycie różnicy ceny 

ścieków 

odprowadzanych do 

urządzeń 

kanalizacyjnych – 

stawka dotacji 0,82 zł do 

1 m
3
 ścieków  do 

121.000 m
3
 ścieków 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej sp. Z o. 

o. w Grodzisku 

Dolnym 

99.220,00 

900 Dotacja celowa Usuwanie azbestu Mieszkańcy gminy 5.000,00 

921 Dotacja celowa Refundacja wydatków 

poniesionych na 

termomodernizację 

zabytkowego kościoła 

paraf. i zabytkowego  

centrum kultury 

w Grodz. Dolnym 

sfinansowanych 

pożyczką w WFOŚiGW 

w Rzeszowie 

Parafia p.w. Św. 

Barbary 

w Grodzisku 

Dolnym 

34.000,00 

754 Dotacja celowa w ramach 

ustawy o pożytku 

publicznym i o 

wolontariacie 

Integracja strażaków 

OSP na terenie Gminy 

Grodzisko Dolne – 

działalność na rzecz 

ratownictwa i ochrony 

ludności 

Podmiot wybrany 

w drodze konkursu 

4.000,00 

921 Dotacja celowa w ramach 

ustawy o pożytku 

Integracja seniorów na 

terenie Gminy 

Podmiot wybrany 

w drodze konkursu 

4.500,00 
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publicznym i o 

wolontariacie 

Grodzisko Dolne – 

integracja i aktywizacja 

społeczna seniorów 

mająca korzystny wpływ 

na zdrowie psychiczne 

i fizyczne osób starszych 

921 Dotacja celowa w ramach 

ustawy o pożytku 

publicznym i o 

wolontariacie 

Działalność na rzecz 

ochrony dziedzictwa 

kulturowego i integracji 

społecznej Kobiet 

i Mężczyzn z terenu 

Gminy Grodzisko Dolne 

Podmiot wybrany 

w drodze konkursu 

1.500,00 

926 Dotacja celowa udzielona 

w ramach ustawy o sporcie 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej 

i sportu poprzez 

działalność szkoleniową 

młodzieży z terenu 

Gminy Grodzisko Dolne 

w piłce nożnej 

Kluby sportowe 150.000,00 

 Razem: X X 2.343.063,80 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej 

Nr XXVI/206/2016 

Rady Gminy Grodzisko Dolne 

z dnia 13 grudnia 2016 r. 

Plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących 

działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi 

finansowanych w 2017r. 

Plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących 

działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi 

finansowanych w 2017r. 

Klasyfikacja 

budżetowa 

(rozdział) 

DOCHODY W tym: spadki, 

zapisy i darowizny 

WYDATKI Planowany stan 

środków 

pieniężnych na 

rachunkach 

bankowych na 

koniec 2016r. 

1.Szkoły podstawowe 

80101 3.000,00 0 3.000,00 0 

2.Przedszkola  

80104 212.100,00 0 212.100,00 0 

3.Gimnazja 

80110 3.200,00 0 3.200,00 0 

Razem: 218.300,00 0 218.300,00 0 
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