
 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XX/154/2016 

RADY GMINY ZARZECZE 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

gminy zarzecze na 2017 rok 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.446 zm.poz.1579, oraz, art. 211, 212 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Zarzecze uchwala 

co następuje: 

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 31.973.061,00 zł z tego: 

- dochody bieżące w kwocie      28.292.304,02 zł 

- dochody majątkowe w kwocie     3.680.756,98 zł 

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 31.013.969,00 zł z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie      26.176.100,50 zł 

- wydatki majątkowe w kwocie     4.837.868,50 zł 

3. Określa się nadwyżkę budżetu w kwocie   959.092 zł  

4. Określa się rozchody budżetu w kwocie 959.092 zł z tego: 

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” - 959.092 zł 

5. Źródłem pokrycia rozchodów budżetu jest nadwyżka budżetu w kwocie 959.092 zł 

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 959.092 zł  

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2016 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.) 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. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza 

się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta 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. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. 

3. W myśl przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej. 

4. W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)dochody budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

będą wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 41.000 zł; z tego: 

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 41.000 zł; 

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł w tym: 

- - ogólna      122.000 zł 

- - celowa na zarządzanie kryzysowe  78.000 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 58.661 

75011  Urzędy wojewódzkie 58.161 

  DOCHODY BIEŻĄCE 58.161 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

58.161 

75045  Kwalifikacja wojskowa 500 

  DOCHODY BIEŻĄCE 500 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

500 

751  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 
1.983 

75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 
1.983 

  DOCHODY BIEŻĄCE 1.983 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

1.983 

852  Pomoc społeczna 771.748 

85203  Ośrodki wsparcia 695.148 
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  DOCHODY BIEŻĄCE 695.148 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

695.148 

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 

26.500 

  DOCHODY BIEŻĄCE 26.500 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

26.500 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 14.100 

  DOCHODY BIEŻĄCE  14.100 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

 14.100 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36.000 

  DOCHODY BIEŻĄCE 36.000 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

36.000 

855  Rodzina 9.165.000 

85501  Świadczenia wychowawcze 5.508.300 

  DOCHODY BIEŻĄCE 5.508.300 

 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 wychowaniu dzieci 

5.508.300 

85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

3.656.700 

  DOCHODY BIEŻĄCE 3.656.700 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

3.656.700 

Ogółem dochody:  9.997.392 

WYDATKI: 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 

750  Administracja publiczna 58.661 

75011  Urzędy wojewódzkie 58.161 

  WYDATKI BIEŻĄCE 58.161 

  z tego:  
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  1) wydatki jednostek budżetowych 58.161 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.786 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48.058 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.218 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 510 

  b) wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych 1.375 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.375 

75045  Kwalifikacja wojskowa 500 

  WYDATKI BIEŻĄCE 500 

  z tego:  

  1) wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych 500 

 4300 Zakup usług pozostałych 500 

751  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 
1.983 

75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 
1.983 

  WYDATKI BIEŻĄCE 1.983 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.983 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.983 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.983 

852  Pomoc społeczna 771.748 

85203  Ośrodki wsparcia 695.148 

  WYDATKI BIEŻĄCE 695.148 

  z tego  

  1) Wydatki jednostki budżetowej 694.648 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  504.886 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  393.962 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 27.092 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  73.516 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 10.316 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 189.762 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  14.241 

 4220 Zakup środków żywności 18.000 

 4260 Zakup energii 30.000 

 4270 Zakup usług remontowych 3.000 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 

 4300 Zakup usług pozostałych  93.000 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  3.600 

 4410 Podróże służbowe krajowe 7.000 

 4430 Różne opłaty i składki 2.500 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  14.221 
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 4480 Podatek od nieruchomości 3.200 

 4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
500 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 

85213  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji 

społecznej  

26.500 

  WYDATKI BIEŻĄCE 26.500 

  z tego  

  1) Wydatki jednostki budżetowej 26.500 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  26.500 

 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  26.500 

85219  Ośrodki Pomocy Społecznej 14.100 

  WYDATKI BIEŻĄCE 14.100 

  z tego 14.100 

  1) Wydatki jednostki budżetowej 208 

  a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  208 

 4210 zakup materiałów i wyposażenia 208 

  2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.892 

 3110 świadczenia społeczne 13.892 

85228  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne 

gminy) 
36.000 

   WYDATKI BIEŻĄCE 36.000 

  z tego  

  1) Wydatki jednostki budżetowej 36.000 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  29.000 

 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.600 

 4120 składki na fundusz pracy 400 

 4170 wynagrodzenia bezosobowe  25.000 

   b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.000 

 4300 zakup usług pozostałych  7.000 

855  Rodzina 9.165.000 

85501  Świadczenie wychowawcze 5.508.300 

  WYDATKI BIEŻĄCE 5.508.300 

  z tego  

  1/Wydatki jednostki budżetowej 81.003 

  a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone  70.403 

 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  56.400 

 4040 dodatkowe wygrodzenie roczne 2.400 

 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  10.003 

 4120 składki na Fundusz Pracy 1.600 
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  b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.600 

 4210 zakup materiałów i wyposażenia  3.000 

 4270 zakup usług remontowych 500 

 4280 zakup usług zdrowotnych 200 

 4300 zakup usług pozostałych  4000 

 4410 podróże służbowe krajowe 400 

 4430 różne opłaty i składki 900 

 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1.100 

 4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
500 

  2/świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.427.297 

 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400 

 3110 świadczenia społeczne 5.426.897 

85502 
 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
3.656.700 

   WYDATKI BIEŻĄCE 3.656.700 

  z tego  

  1)Wydatki jednostki budżetowej 306.106 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone  293.006 

 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  70.532 

 4040 dodatkowe wygrodzenie roczne 7.000 

 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  213.474 

 4120 składki na Fundusz Pracy 2.000 

   b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.100 

 4210 zakup materiałów i wyposażenia  3.000 

 4270 zakup usług remontowych 600 

 4280 zakup usług zdrowotnych 400 

 4300 zakup usług pozostałych  3.400 

 4410 podróże służbowe krajowe 300 

 4430 różne opłaty i składki 1.800  

 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   2.200 

 
4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
1.400 

  2/świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.350.594 

 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400 

 3110 świadczenia społeczne 3.350.194 

Ogółem wydatki 9.997.392  

 

§ 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 tj. Dz.  

U. z 2015r. poz.1286 ze zmianą.  
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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 

77.000 

75618  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 
77.000 

  DOCHODY BIEŻĄCE  77.000 

 0480 
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 
 77.000 

Ogółem dochody:  77.000 

WYDATKI: 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 

851  Ochrona zdrowia 77.000 

85153  Zwalczanie narkomanii 5.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 5.000 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych  5.000 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 

 4300 Zakup usług pozostałych 2.500 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE  72.000 

  z tego:   

  1) wydatki jednostek budżetowych 72.000 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  11.300 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.300 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  60.700 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  5.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 54.700 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  1.000 

Ogółem wydatki: 77.000 

2. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim FUNDUSZ SOŁECKI 148.809,77 zł; z tego: 

- Sołectwo Kisielów 8.734,56 zł 

- Sołectwo Łapajówka 14.208,29 zł 

- Sołectwo Maćkówka 29.975,30 zł 

- Sołectwo Pełnatycze 28.176,78 zł 

- Sołectwo Rożniatów 25.239,20 zł 

- Sołectwo Siennów 1.975,30 zł 
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- Sołectwo Zalesie 3.524,74 zł 

- Sołectwo Zarzecze 29.975,30 zł 

- Sołectwo Żurawiczki 6.000,30 zł  

WYDATKI: 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 

  SOŁECTWO KISIELÓW 8.734,56 

700  Gospodarka mieszkaniowa 1.734,56 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.734,56 

  WYDATKI BIEŻĄCE 1.734,56 

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.734,56 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.734,56 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia(zakup paliwa i części do kosiarki) 1.734,56 

926  Kultura fizyczna  7.000,00 

92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  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 

 4210 
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu dla młodzieży 

uprawiającej sport masowy) 
7.000,00 

  SOŁECTWO ŁAPAJÓWKA 14.208,29 

700  Gospodarka mieszkaniowa 1.208,29 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.208,29 

  WYDATKI BIEŻĄCE 1.208,29 

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.208,29 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.208,29 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia(zakup paliwa i części do kosiarki) 1.208,29 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 10.000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 

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

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup lamp oświetleniowych) 10.000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000,00 

92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 3.000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych 3.000,00 

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

 4210 
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na remont 

kapliczki zabytkowej) 
3.000,00 

  SOŁECTWO MAĆKÓWKA 29.975,30 
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600  Transport i łączność 29.000,00 

60016  Drogi publiczne gminne 29.000,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 29.000,00 

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.000,00 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi 

gminnej „ za remizą” – 14.000 zł "Na nowe osiedle” – 15.000 zł) 
29.000,00 

926  Kultura fizyczna  975,30 

92601  Obiekty sportowe 975,30 

  WYDATKI BIEŻĄCE 975,30 

  z tego:   

  1) wydatki jednostek budżetowych 975,30 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 975,30 

 4210 
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i wyposażenia na 

zaplecze sportowe) 
975,30 

  SOŁECTWO PEŁNATYCZE 28.176,78 

600  Transport i łączność 20.000,00 

60016  Drogi publiczne gminne 20.000,00  

  WYDATKI MAJĄTKOWE 20.000,00 

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 

 
6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa drogi,, za 

szkołą”) 
20.000,00  

700  Gospodarka mieszkaniowa 1.676,78 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.676,78 

  WYDATKI BIEŻĄCE 1.676,78 

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.676,78 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.676,78 

 
4210 

Zakup materiałów i wyposażenia(zakup paliwa i części do kosiarki do 

koszenia wokół budynków komunalnych) 
1.676,78 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.500,00 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.500,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 6.500,00 

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.500,00 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa nowego 

oświetlenia przy drodze gminnej) 
6.500,00 

  SOŁECTWO ROŻNIATÓW 25.239,20 

600  Transport i łączność 10.000,00 

60016  Drogi publiczne gminne 10.000,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 10.000,00 

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa chodnika 

przy drodze gminnej,, na parcelacje Rożniatowską”) 
10.000,00 

700  Gospodarka mieszkaniowa 1.239,20 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.239,20 

  WYDATKI BIEŻĄCE 1.239,20 
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  1) wydatki jednostek budżetowych 1.239,20 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.239,20 

 4210 
Zakup materiałów i wyposażenia(zakup paliwa i części do kosiarki do 

koszenia wokół budynków komunalnych) 
1.239,20 

926  Kultura fizyczna  14.000,00 

92601  Obiekty sportowe 14.000,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 14.000,00 

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.000,00 

 6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 

kosiarki samojezdnej na boisko sportowe)  
14.000,00 

  SOŁECTWO SIENNÓW 1.975,30 

700  Gospodarka mieszkaniowa 1.975,30 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.975,30 

  WYDATKI BIEŻĄCE 1.975,30 

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.975,30 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.975,30 

 4210 
Zakup materiałów i wyposażenia(zakup paliwa i części do kosiarki do 

koszenia wokół budynków komunalnych) 
1.975,30 

  SOŁECTWO ZALESIE 3.524,74 

70005  Gospodarka mieszkaniowa 524,74 

  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 524,74 

  WYDATKI BIEŻĄCE 524,74 

  1) wydatki jednostek budżetowych 524,74 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 524,74 

 4210 
Zakup materiałów i wyposażenia(zakup paliwa i części do kosiarki do 

koszenia wokół budynków komunalnych) 
524,74 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000,00 

75412  Ochotnicze straże pożarne 3.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 1.000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 

 4210 
Zakup materiałów i wyposażenia(zakup materiałów domalowania 

pomieszczeń remizy OSP) 
1.000,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 2.000,00 

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.000,00 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana okien 

w remizie) 
2.000,00 

  SOŁECTWO ZARZECZE 29.975,30 

600  Transport i łączność 20.000,00 

60016  Drogi publiczne gminne 20.000,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 20.000,00 

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 

 
6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg 

gminnych)  
20.000,00 
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700  Gospodarka mieszkaniowa 975,30 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 975,30 

  WYDATKI BIEŻĄCE 975,30 

  1) wydatki jednostek budżetowych 975,30 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 975,30 

 
4210 

Zakup materiałów i wyposażenia(zakup paliwa i części do kosiarki do 

koszenia wokół budynków komunalnych) 
975,30 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000,00 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 4.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 4.000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych 4.000,00 

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

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup lamp oświetleniowych) 4.000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000,00 

92195  Pozostała działalność 2.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 2.000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych 2.000,00 

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

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na stroje ludowe) 2.000,00 

926  Kultura fizyczna  3.000,00 

92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 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(zakup sprzętu dla młodzieży 

uprawiającej sport masowy) 
3.000,00 

  SOŁECTWO ŻURAWICZKI 6.000,30 

700  Gospodarka mieszkaniowa 1.000,00 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 1.000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 

 4210 
Zakup materiałów i wyposażenia(zakup paliwa i części do kosiarki do 

koszenia wokół budynków komunalnych) 
1.000,00 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000,30 

75412  Ochotnicze straże pożarne 3.000,30 

  WYDATKI BIEŻĄCE 3.000,30 

  1) wydatki jednostek budżetowych 3.000,30 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,30 

 
4210 

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia materiałów do 

malowania piwnic w budynku remizy OSP) 
3.000,30 

926  Kultura fizyczna  2.000,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 11 – Poz. 1035



92601  Obiekty sportowe 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 (zakup materiałów na piłko chwyty - 

boisko sportowe) 
2.000,00 

Ogółem wydatki: 147.809,77 

3. z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska tj. Dz. U. z 2013r. poz.1232 ze zmianą. 

DOCHODY: 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.000 

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

korzystanie ze środowiska  
11.000 

  DOCHODY BIEŻĄCE 11.000  

 0690 Wpływy z różnych opłat 11.000 

Ogółem dochody:  11.000 

WYDATKI: 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.000 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  11.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 4.000 

  z tego:   

  1) wydatki jednostek budżetowych 4.000 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  4.000 

 4300 
Zakup usług pozostałych (w tym badanie gleb - 2.000 zł, przeglądy 

urządzeń pomiarowych – 2.000 zł)  
4.000 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 7.000 

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.000 

 6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 

pompy) 
7.000 

Ogółem wydatki:  11.000 

4. z dnia 3.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze 

zmianą. 

DOCHODY: 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 343.440 

90002  Gospodarka odpadami 343.440 

  DOCHODY BIEŻĄCE 343.440  

 0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za 

wywóz odpadów komunalnych) 

343.440 

Ogółem dochody: 343.440 
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WYDATKI: 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 343.440 

90002  Gospodarka odpadami 343.440 

  WYDATKI BIEŻĄCE 343.440 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  343.440 

   a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 343.440 

 4300 Zakup usług pozostałych (usługa transportowa odpadów) 343.440 

Ogółem wydatki:  343.440 

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem 

przeniesień wydatków miedzy działami 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; 

4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 959.092 zł 

5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian w planie wydatków 

majątkowych. 

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

budżetowej 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 726.992 

40002  Dostarczanie wody 726.992 

  DOCHODY BIEŻĄCE 726.992 

 830 Wpływy z usług 726.992 

600  Transport i łączność 430 

60095  Pozostała działalność 430 

  DOCHODY BIEŻĄCE 430 

  Wpływy z korzystania przystanków PKS 430 

 
0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
430 

700  Gospodarka mieszkaniowa 3.101.177 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  3.100.577  

  DOCHODY BIEŻĄCE  150.220,30  

 0550 

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dochody 

z czynszu D15 budynku Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu, Żurawiczkach, 

w budynku Domu Nauczyciela w Siennowie mieszkań socjalnych 

w Rożniatowie i pomieszczeń użytkowych w Starej Szkole w Zarzeczu– 

59.490 zł, czynsz za dzierżawę gruntów mienia komunalnego – 7.400 zł 

5.400 

 0750 
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
 66.890 
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finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - za media 

w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 77.930,30 zł 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 77.930,30 

  DOCHODY MAJĄTKOWE 2.950.356,70  

  dochody ze sprzedaży działek –budowlanych i nieruchomości rolnych – 350.000  

 0770 

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na 

dofinansowanie projektu z RPO na lata 2014-2020 pn. „Modernizacja 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zarzecze”-2.600.356,70  

350.000  

 6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b 

ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego 

2.600.356,70 

70095  Pozostała działalność 600 

  DOCHODY BIEŻĄCE 600 

   - dochody z czynszu za obwody łowieckie -600 zł  

 0690 Wpływy z różnych opłat  600 

750  Administracja publiczna  92.133,30  

75011  Urzędy wojewódzkie 59.061 

  DOCHODY BIEŻĄCE 58.361 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

58.161 

 2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
200 

75045  Kwalifikacja wojskowa 500 

  DOCHODY BIEŻĄCE 500 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) związkom powiatowo-gminnym ustawami 

500 

75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 200 

  DOCHODY BIEŻĄCE 200 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 100 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 

75095  Pozostała działalność  33.072,30 

  DOCHODY BIEŻĄCE  33.072,30 

 

2057 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 

lub płatność w ramach budżetu środkóweuropejskich, realizowanych przez j. 

s.t.(Projekt Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w ramach RPO) 

 33.072,30 

751  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 
 1.983 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.983 

  DOCHODY BIEŻĄCE 1.983 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1.983 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.360 

75412  Ochotnicze straże pożarne 9.360 

  DOCHODY BIEŻĄCE 9.360 
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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 podobnym charakterze  

9.360 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

4.689.840 

75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.500 

  DOCHODY BIEŻĄCE 3.500 

 0350 
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego 

w formie karty podatkowej 
3.500 

75615  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

903.193 

  DOCHODY BIEŻĄCE 903.193 

 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 866.892 

 0320 Wpływy z podatku rolnego 10.301 

 0330 Wpływy z podatku leśnego 13.000 

 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 10.000 

 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000 

75616 

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 

osób fizycznych 

1.146.506 

  DOCHODY BIEŻĄCE 1.146.506 

 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 290.586 

 0320 Wpływy z podatku rolnego 712.670 

 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 54.200 

 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.000 

 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 

 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80.000 

 0910 Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  8.000  

75618  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 
168.000 

  DOCHODY BIEŻĄCE 168.000 

 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16.000 

 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75.000 

 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 77.000 

75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.468.641 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.468.641 

 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.433.641 

 0020 Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych 35.000 

758  Różne rozliczenia 11.026.143,72 

75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.395.222 

  DOCHODY BIEŻĄCE 6.395.222 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.395.222 

75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.399.054 

  DOCHODY BIEŻĄCE 4.399.054 
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 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.399.054  

75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 216.721 

  DOCHODY BIEŻĄCE 216.721 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 216.721 

75814  Różne rozliczenia finansowe 15.146,72 

  DOCHODY BIEŻĄCE 15.146,72 

  - dochody (odsetki od środków na rachunkach bankowych)- 15.146,72  

 0920 Wpływy z pozostałych odsetki  15.146,72 

801  Oświata i wychowanie  1.142.734,28 

80101  Szkoły podstawowe 747.100,28 

  DOCHODY BIEŻĄCE 16.700 

  
dochody z czynszów mieszkalnych w budynkach Szkoły Podstawowej I97w 

Rożniatowie, Pełnatyczach – 15.000 zł 
 

 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 podobnym charakterze 

15.000 

 0920 
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym – 

1.000 zł) 
1.000 

  
dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego 

odprowadzania podatku dochodowego od os. fiz- 700 zł 
700 

 0970 Wpływy z różnych dochodów  

  DOCHODY MAJĄTKOWE 730.400,28 

  

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu z RPO na lata 

2014-2020 pn. „Montaż dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół 

w Zarzeczu oraz wyposażenie w sprzęt ICT w szkołach podstawowych 

i gimnazjach na terenie Gminy Zarzecze” 

 

 6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego 

730.400,28 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 117.744 

  DOCHODY BIEŻĄCE 117.744 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
117.744 

80104  Przedszkola 110.040 

  DOCHODY BIEŻĄCE 110.040 

  
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolu 

– 14.000zł. 
 

 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14.000 

  
- dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia – 

50.400 zł.  

 
0670 

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 
50.400 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
40.140 

 2310 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień(umów) między j.s.t 
5.500 

80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 167.250 

  DOCHODY BIEŻĄCE 167.250 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
167.250 
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80110  Gimnazja 600 

  DOCHODY BIEŻĄCE 600 

  - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym  

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300 

  
-dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego 

odprowadzania podatku dochodowego od os. fiz.- 300zł 
 

 0970 Wpływy z różnych dochodów  300 

852  Pomoc społeczna 962.438 

  DOCHODY BIEŻĄCE 697.148 

85203  Ośrodki wsparcia 697.148 

  - dochody z tytułu odpłatności za pobyt uczestnika w ŚDS  

 0830 Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Ośrodku – 2.000zł) 2.000 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 

695.148 

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 

37.900 

  DOCHODY BIEŻĄCE 37.900 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

 26.500 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
11.400 

85214  
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
23.800 

  DOCHODY BIEŻĄCE 23.800 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
23.800 

85216  Zasiłki stałe 88.400  

  DOCHODY BIEŻĄCE  88.400 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
88.400 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 71.190 

  DOCHODY BIEŻĄCE 71.190 

 0920 
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym 

GOPS-1.200zł) 
1.200 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 

14.100 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
55.890 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44.000 

  DOCHODY BIEŻĄCE 44.000 

  - dochody (odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne) -2.000  

 0830 Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze –8.000 zł) 8.000 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

36.000  

855  Rodzina 9.193.700 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 17 – Poz. 1035



85501  Świadczenie wychowawcze 5.508.300 

  DOCHODY BIEŻĄCE 5.508.300 

 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 

5.508.300 

85502  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
3.685.400 

  DOCHODY BIEŻĄCE 3.685.400 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3.700 

 0970 Wpływy z różnych dochodów  10.000 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 

3.656.700 

 2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
15.000 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 861.030 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 505.590 

  DOCHODY BIEŻĄCE 505.590 

 0830 Wpływy z usług 505.590 

90002  Gospodarka odpadami 343.440 

  DOCHODY BIEŻĄCE 343.440 

 0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wywóz odpadów 

komunalnych) 

343.440 

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

korzystanie ze środowiska 
11.000  

  DOCHODY BIEŻĄCE 11.000 

 0690 Wpływy z różnych opłat 11.000 

90020  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.000 

  
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 

1.000  

  DOCHODY BIEŻĄCE 1.000 

 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1.000 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120.099,70 

92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 120.099,70 

  DOCHODY BIEŻĄCE  

 
 

-dochody z wynajmu pomieszczeń-lokali użytkowych w pałacu i Oficynie 

i lokali mieszkalnych budynkach zabytkowych Arkady i Jaskółka-58.300 zł 
120.099,70 

 

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 podobnym charakterze  

58.300 

  - dochody za media   

 0970 Wpływy z różnych dochodów(za media w lokalach użytkowych) 61.799,70 

926  Kultura fizyczna   45.000 

92601  Obiekty sportowe  45.000 

  DOCHODY BIEŻĄCE 45.000 

 0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. 

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze 

44.500 

 0970 Wpływy z różnych dochodów dochody za media – 500 zł 500 

Ogółem dochody budżetu: 31.973.061  
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§ 10. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji 

budżetowej 

Dział 

Rozdział 
Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 

010  Rolnictwo i łowiectwo  24.459,00 

01030  Izby rolnicze  14.459,42 

  WYDATKI BIEŻĄCE  14.459,42 

  z tego:  

  1) dotacja na zadania bieżące  14.459,42 

 2850 Wpłaty na rzecz Izby rolniczej  14.459,42 

01095  Pozostała działalność 9.999,58 

  WYDATKI BIEŻĄCE 9.999,58 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej 9.999,58 

  a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań  9.999,58 

 4270 Zakup usług remontowych (konserwacja rowów na użytkach rolnych) 9.999,58 

020  Leśnictwo 2.000 

02095  Pozostała działalność 2.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 2.000 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej 2.000 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 397.062 

40002  Dostarczanie wody 397.062 

  WYDATKI BIEŻĄCE 307.631 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  305.521 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131.387 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113.700 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.687 

  b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 174.134 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.701 

 4260 Zakup energii 111.276 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 140 

 4300 Zakup usług pozostałych 12.711 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  2.200 

 4430 Różne opłaty i składki 20.918 

 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188 

 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6.500 

 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500 
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  2/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.110 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.110 

  WYDATKI MAJĄTKOWE  89.431 

  1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

 
6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa studni na 

ujęciu wody) 
89.431 

600  Transport i łączność 437.000 

60016  Drogi publiczne gminne 268.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 85.000 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej 85.000 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.300 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1.000 

   b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 83.700 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  25.000 

 4270 Zakup usług remontowych (w tym remonty bieżące dróg gminnych)  51.600 

 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 

 4430 Różne opłaty i składki 4.100 

  WYDATKI MAJĄTKOWE  183.000 

  1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 183.000 

 6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg 

gminnych w miejscowościach: Maćkówka,,za remizą”- 

28.000 zł(fund.soł. 14.000 zł) Maćkówka,, na Osiedle” - 30.000 zł 

(fund.soł. 15.000 zł), opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 

w Maćkówce – 20.000 zł Pełnatycze,, za szkołą” - 40.000 zł (fund.soł. 

20.000 zł)Rożniatów – budowa chodnika na Parcelację – 20.000 zł 

(fund.soł.10.000 zł),Zarzecze-dwie drogi-40.000 zł(fund. soł.20.000 zł) 

178.000 

 6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup 

działki pod drogę)  
5.000 

60014   Drogi publiczne powiatowe 154.000 

  WYDATKI MAJĄTKOWE  154.000 

  1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

 6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – budowa chodników 

w miejscowościach: Kisielów- 20.000zł, Siennów - 56.000zł, Zalesie – 

30.000zł, Żurawiczki- 48.000zł) 

154.000 

60017   Drogi wewnętrzne 10.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 10.000 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej 10.000 

  a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 10.000 

 4270 Zakup usług remontowych 10.000 
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60095  Pozostała działalność 5.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 5.000 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej 5.000 

  a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 5.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 

 4260 Zakup energii 500 

 4300 Zakup usług pozostałych 2.500 

700  Gospodarka mieszkaniowa 3.468.818,17 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.467.818,17 

  WYDATKI BIEŻĄCE 215.024,17 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej 215.024,17 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.400 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  7.400 

  b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 207.624,17 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia(w tym fund.soł. - 10.334,17 zł) 20.234,17 

 4260 Zakup energii 77.100 

 4270 Zakup usług remontowych  1.500 

 4300 Zakup usług pozostałych 59.290 

 4430 Różne opłaty i składki 3.500 

 4480 Podatek od nieruchomości 44.000 

 4500 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
2.000 

  WYDATKI MAJĄTKOWE  3.252.794 

  1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.252.794 

 6057 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki europejskie 

w ramach RPO – realizacja projektu pn,, Modernizacja budynków 

użyteczności publicznej z terenu Gminy Zarzecze) 

2.600.356,70 

 6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie 

realizacji projektu pn,, Modernizacja budynków użyteczności 

publicznej z terenu Gminy Zarzecze) 

652.437,30 

70078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 1.000 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej 1.000 

   a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 1.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 

710  Działalność usługowa 14.000 

71095  Pozostała działalność 14.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 14.000 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  14.000 
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   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  2.000 

  b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 12.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 

 4270 Zakup usług remontowych(w tym pomniki –500 zł) 10.500 

750  Administracja publiczna  3.114.032 

75011  Urzędy wojewódzkie  58.161 

  WYDATKI BIEŻĄCE 58.161 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  58.161 

   a) wynagrodzenia i składki od n ich naliczane 56.786 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48.058 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.218 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 510 

  b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 1.375 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.375 

75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 67.600 

  WYDATKI BIEŻĄCE 67.600 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  3.400 

  a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 3.400 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 600 

 4410 Podróże służbowe krajowe 300 

 4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
500 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.200 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 64.200 

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.355.229 

  WYDATKI BIEŻĄCE 2.355.229 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  2.342.229 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.044.997 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.557.082 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.400 

 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne(za inkaso zobow. pieniężnych) 63.000 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 277.502 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 35.513 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500 

  b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 297.232 

 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.000 
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 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76.591 

 4260 Zakup energii 27.400 

 4270 Zakup usług remontowych 4.000 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.570 

 4300 Zakup usług pozostałych 51.600 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  16.895 

 4410 Podróże służbowe krajowe 29.500 

 4430 Różne opłaty i składki 44.200 

 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.476 

 4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
10.000 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13.000 

75045  Kwalifikacja wojskowa 500 

  WYDATKI BIEŻĄCE 500 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  500 

  a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 500 

 4300 Zakup usług pozostałych 500 

75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 32.000 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  32.000 

  a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 32.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.500 

 4270 Zakup usług remontowych 500 

 4300 Zakup usług pozostałych 21.000 

75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 515.895 

  WYDATKI BIEŻĄCE 515 895 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 515 895 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 454 500 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 000 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 900 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 000 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500 

 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 37 100 

  b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 61 395 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 620 

 4260 Zakup energii 9 500 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 
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 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  2 000 

 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 

 4430 Różne opłaty i składki 15 700 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 475 

 4480 Podatek od nieruchomości 400 

 4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
5 000 

75095  Pozostała działalność 84.647 

  WYDATKI BIEŻĄCE 84.647 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  48.647 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.000 

 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.516,20 

 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 501,8 

 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 772,2 

 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 85,8 

 4127 Składki na Fundusz Pracy 111,6 

 4129 Składki na ubezpieczenia społeczne 12,4 

 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 900 

 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 100 

  b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 41.647,00 

 4217 Zakup materiałów i wyposażenia  1.350,00 

 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 150 

 4307 Zakup usług pozostałych  25.422,30  

 4309 Zakup usług pozostałych  2.824,70 

 4430 Różne opłaty i składki  11.900 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  36.000 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  36.000 

751  
Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 
1.983 

75101  
Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 
1.983 

  WYDATKI BIEŻĄCE 1.983 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  1.983 

   a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 1.983 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.983 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 423.904,30 

75412  Ochotnicze straże pożarne 419.904,30 

  WYDATKI BIEŻĄCE 240.904,30 

  z tego:  
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  1) wydatki jednostki budżetowej  230.904,30 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114.044 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57.600 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.600 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.400 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.300 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34.144 

  b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 116.860,30 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 4.000,30 zł) 48.860,30 

 4260 Zakup energii 45.000 

 4270 Zakup usług remontowych  4.000 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.500 

 4300 Zakup usług pozostałych 7.900 

 4410 Podróże służbowe krajowe 100 

 4430 Różne opłaty i składki 5.300 

 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.000 

  WYDATKI MAJĄTKOWE  179.000 

  1/Inwestycje i zakupy inwestycyjne 179.000 

 6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dachu 

remizy OSP Rożniatów – 120.000 zł przebudowa budynku remizy OSP 

Zarzecze – 55.000zł, wymiana okien w budynku remizy OSP Zalesie – 

4.000 zł / w tym fund.soł. 2.000 zł/) 

179.000 

75421  Zarządzanie kryzysowe 4.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 4.000 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  4.000 

  a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 4.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 

 4270 Zakup usług remontowych 1.500 

757  Obsługa długu publicznego 216.000 

75702  
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 
216.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 216.000 

  z tego:  

  1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 216.000 

 8110 
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 
216.000 

758  Różne rozliczenia 200.000 

75818  Rezerwy ogólne i celowe 200.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 200.000 

  z tego:  
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   1) wydatki jednostki budżetowej - 200.000 zł 200.000 

   a/ wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 200.000 

 4810 Rezerwy 200.000 

  ogólna –122.000 zł- celowa na zarządzanie kryzysowe   

801  Oświata i wychowanie 9.136.527,50 

80101  Szkoły Podstawowe 5.096.978,50 

  WYDATKI BIEŻĄCE 4 236 134 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 4 065 734 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 523 185 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 687 200 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 234 200 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 518 500 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 285 

 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 9 000 

  b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 542 549 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 500 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 000 

 4260 Zakup energii 220 000 

 4270 Zakup usług remontowych 23 500 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 500 

 4300 Zakup usług pozostałych 30 700 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  12 700 

 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 

 4430 Różne opłaty i składki 2 000 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172 849 

 4480 Podatek od nieruchomości 400 

 4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
1 400 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 170 400 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 170 400 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 860.844,50 

  1/ Inwestycje i zakupy inwestycyjne 860.844,50 

 6057 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki europejskie 

w ramach RPO – realizacja projektu pn,, Montaż dźwigu osobowego 

w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu oraz wyposażenie w sprzęt ICT 

w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Zarzecze”) 

730.400,28 

 6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wspófinansowanie 

realizacji projektu pn,, Montaż dźwigu osobowego w budynku Zespołu 

Szkół w Zarzeczu oraz wyposażenie w sprzęt ICT w szkołach 

podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Zarzecze”) 

130.444,22 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 545 803 

  WYDATKI BIEŻĄCE 545 803 
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  z tego:  

  1) Wydatki jednostek budżetowych 517 103 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 488 800 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 373 800 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 600 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 800 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 600 

   b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28 303 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 700 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 903 

  2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 700 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 28 700 

80104  Przedszkole 266.776 

  WYDATKI BIEŻĄCE 266.776 

  z tego:  

  1) Wydatki jednostek budżetowych 238 476 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142 436 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 500 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 600 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 300 

 4120 Składki ba Fundusz Pracy 3 036 

  b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 96 040 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000 

 4260 Zakup energii 11 000 

 4270 Zakup usług remontowych 500 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 

 4300 Zakup usług pozostałych 52 900 

 4330 Zakup usług przez jst. od innych jst. 17.000 

 4410 Podróże służbowe krajowe 300 

 4430 Różne opłaty i składki 1 000 

 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 040 

 4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
300 

  2) dotacje na zadania bieżące 21.500 

 2310 

Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

21.500 

  3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.800 

 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.800 

80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 318.500 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 27 – Poz. 1035



  WYDATKI BIEŻĄCE 318.500 

  z tego:  

  1/ Wydatki jednostek budżetowych 13.500 

  a/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.500 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 

 4260 Zakup energii 11.300 

 4300 Zakup usług zdrowotnych 1.600 

  2/ dotacje na zadania bieżące 305.000 

 2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 
305.000 

80110  Gimnazja 1 799 826 

  WYDATKI BIEŻĄCE 1 799 826 

  z tego:  

  1) Wydatki jednostek budżetowych 1 712 726 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 505 587 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 157 800 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 800 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 100 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 387  

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500 

  b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 207 139 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000 

 4260 Zakup energii 80 000 

 4270 Zakup usług remontowych 6 000 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300 

 4300 Zakup usług pozostałych 12 500 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  2 000 

 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 

 4430 Różne opłaty i składki 1 250 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72 839 

 4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
750 

  2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 100 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 87 100 

80113  Dowożenie uczniów do szkół 357.052 

  WYDATKI BIEŻĄCE 357.052 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej 317.000 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148.200 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114.500 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.500 
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 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21.100 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.100 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 

   b) wydatki związane z realizacją i jej statutowych zadań 168.800 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74.000 

 4270 Zakup usług remontowych 10.000 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 

 4300 Zakup usług pozostałych 77.100 

 4410 Podróże służbowe krajowe 100 

 4430 Różne opłaty i składki 4.100 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.300 

  2) dotacje na zadania bieżące 39.052 

 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 

39.052 

  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  1.000 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41 000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 41 000 

  z tego:  

  1) Wydatki jednostek budżetowych 41 000 

   a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 41 000 

 4300 Zakup usług pozostałych 41 000 

80149  

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego. 

55 964 

  WYDATKI BIEŻĄCE 55 964 

  z tego:  

  1) Wydatki jednostek budżetowych 53 364 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 364 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 000 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 164 

  2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.600 

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 

597 928 

  WYDATKI BIEŻĄCE 597 928 

  z tego: 568 128 
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  1) Wydatki jednostek budżetowych 568 128 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436 200 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 700 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 300 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 928 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 800 

  2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 29 800 

80195  Pozostała działalność 56 700 

  WYDATKI BIEŻĄCE 56 700 

  z tego:  

  1) Wydatki jednostek budżetowych 56 700 

   a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 56 700 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 700 

851  Ochrona zdrowia 77.000 

85153  Zwalczanie narkomanii 5.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 5.000 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych  5.000 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

  Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 

 4210 Zakup usług pozostałych 500 

 4300  2.500 

  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

85154  WYDATKI BIEŻĄCE 72.000 

  z tego:   72.000 

  1) wydatki jednostek budżetowych  

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.000  

  Wynagrodzenia bezosobowe 11.300 

 4170 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.300 

  Zakup materiałów i wyposażenia  

  Zakup usług pozostałych 60.700 

 
4210 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
 5.000 

 4300  54.700 

 4700   

   1.000 

852  Pomoc społeczna 1.549.348 

85202  Domy pomocy społecznej 127.700 
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  WYDATKI BIEŻĄCE 127.700 

  z tego  

  1) Wydatki jednostki budżetowej 127.700 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  127.700 

 4330 
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego  
127.700 

85203  Ośrodki wsparcia (zadania zlecone) 695.148 

  WYDATKI BIEŻĄCE 695.148 

  z tego  

  1/Wydatki jednostki budżetowej 694.648 

  a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone  504.886 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  393.962 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 27.092 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  73.516 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 10.316 

  b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 189.762 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  14.241 

 4220 Zakup środków żywności 18.000 

 4260 Zakup energii 30.000 

 4270 Zakup usług remontowych 3.000 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 

 4300 Zakup usług pozostałych  93.000 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  3.600 

 4410 Podróże służbowe krajowe 7.000 

 4430 Różne opłaty i składki 2.500 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  14.221 

 4480 Podatek od nieruchomości 3.200 

 4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
500 

  2/świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 

85213 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji 

społecznej (w tym zadania zlecone – 26.500 zł) 

37.900 

  WYDATKI BIEŻĄCE 37.900 

  z tego  

  1/Wydatki jednostki budżetowej 37.900 

  a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  37.900 

 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne  37.900 

85214  
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
53.800 

  WYDATKI BIEŻĄCE 53.800 
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  z tego  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.800 

  świadczenia społeczne 53.800 

85215  Dodatki mieszkaniowe 23.400 

  WYDATKI BIEŻĄCE 23.400 

  z tego  

  1) Wydatki jednostki budżetowej 600 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 

 4430 różne opłaty i składki 600 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.800 

 3110 świadczenia społeczne 22.800 

85216  Zasiłki stałe 88.400 

  WYDATKI BIEŻĄCE 88.400 

  z tego  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.400 

 3110 świadczenia społeczne 88.400 

85219  Ośrodki pomocy społecznej (w tym zad. zlecone 14.100 zł) 375.700 

  WYDATKI BIEŻĄCE 375.700 

  z tego  

  1) Wydatki jednostki budżetowej 361.308 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  336.700 

 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  262.000 

 4040 dodatkowe wygrodzenie roczne 20.100 

 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  46.500 

 4120 składki na fundusz pracy  6.600 

 4170 wynagrodzenia bezosobowe  1.500 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.608 

 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec-208zł) 3.208 

 4270 zakup usług remontowych 500 

 4280 zakup usług zdrowotnych 500 

 4300 zakup usług pozostałych 3.800 

 4410 podróże służbowe krajowe 5.500 

 4430 różne opłaty i składki 1.500 

 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  6.100 

 4480 podatek od nieruchomości 500 

 4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
3.000 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.392 

 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 

 3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.-13.892 zł) 13.892 

85220 
 

Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej 
2.000 
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  WYDATKI BIEŻĄCE 2.000 

  z tego  

  1) Wydatki jednostki budżetowej 2.000 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  2.000 

 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.000 

85228 
 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne 

gminy (w tym zadania zlecone 36.000zł,)  
105.300 

  WYDATKI BIEŻĄCE 105.300 

  z tego  

  1/Wydatki jednostki budżetowej 104.800 

  a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone  95.600 

 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  36.000 

 4040 dodatkowe wygrodzenie roczne 3.600 

 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.3.600 zł) 13.000 

 4120 składki na Fundusz Pracy(zad.zlec-400 zł) 2.000 

 4170 wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.25.000zł) 41.000 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.200 

 4280 zakup usług zdrowotnych 400 

 4300 zakup usług pozostałych (zad zlec. -7.000 zł) 7.000 

 4410 podróże służbowe krajowe 300 

 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1.100 

 4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
400 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 

 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 

    

85230  Pomoc w zakresie dożywiania 40.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 40.000 

  z tego  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000 

 3110 świadczenia społeczne 40.000 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 118.079 

85401  Świetlica szkolna 100 079 

  WYDATKI BIEŻĄCE 100 079 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 97 179 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 300 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000 

 4040 Dodatkowe wygrodzenie roczne 3 500 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 800 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 879 
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 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 900 

 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 900 

85415  Pomoc materiałów dla uczniów o charakterze socjalnym 18.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 18.000 

  z tego  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.000 

 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 18.000 

855  Rodzina 9.225.274 

85501  Świadczenie wychowawcze (zad. zalec.) 5.508.300 

  WYDATKI BIEŻĄCE 5.508.300 

  z tego  

  1/Wydatki jednostki budżetowej 81.003 

  a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone  70.403 

 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  56.400 

 4040 dodatkowe wygrodzenie roczne 2.400 

 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  10.003 

 4120 składki na Fundusz Pracy 1.600 

  b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.600 

 4210 zakup materiałów i wyposażenia  3.000 

 4270 zakup usług remontowych 500 

 4280 zakup usług zdrowotnych 200 

 4300 zakup usług pozostałych  4.000 

 4410 podróże służbowe krajowe 400 

 4430 różne opłaty i składki 900 

 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1.100 

 4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
500 

  2/świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.427.297 

 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400 

 3110 świadczenia społeczne 5.426.897 

  Świadczenia rodzinne, świadczenia   

85502 

 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zadania zlecone 

3.656.700 zł) 

3.694.894 

  WYDATKI BIEŻĄCE 3.694.894 

  z tego  

  1) Wydatki jednostki budżetowej 334.300 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  317.500 

 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  91.000 

 4040 dodatkowe wygrodzenie roczne 7.000 

 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  217.000 
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 4120 składki na Fundusz Pracy 2.500 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.800 

 4210 zakup materiałów i wyposażenia  3.000 

 4270 zakup usług remontowych 600 

 4280 zakup usług zdrowotnych 400 

 4300 zakup usług pozostałych  3.400 

 4410 podróże służbowe krajowe 300 

 4430 różne opłaty i składki 1.800 

 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  2.200 

 4560 

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 

3.700 

 4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
 1.400 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.360.594 

 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 

10.000 

 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400 

 3110 świadczenia społeczne 3.350.194 

85504  Wspieranie rodziny 18.080 

  WYDATKI BIEŻĄCE 18.080 

  z tego  

  1) Wydatki jednostki budżetowej 18.080 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  15.910 

 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  12.000 

 4040 dodatkowe wygrodzenie roczne 1.280 

 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  2.300 

 4120 składki na Fundusz Pracy 330 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.170 

 4280 zakup usług zdrowotnych 120 

 4410 podróże służbowe krajowe 1.200 

 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  550 

 4700 
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
300 

85508  Rodziny zastępcze  2.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 2.000 

  z tego  

  1) Wydatki jednostki budżetowej 2.000 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  2.000 

 
4330 

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego  
2.000 
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85510  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 2.000 

  z tego  

  1) Wydatki jednostki budżetowej 2.000 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  2.000 

 4330 
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego  
2.000 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.251.146,73 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 606.430 

  WYDATKI BIEŻĄCE 514.631 

  z tego:   

  1/Wydatki jednostki budżetowej 512.515 

  a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone  127.926 

 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  112.273 

 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  14.803 

 4120 składki na Fundusz Pracy 850 

  b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 384.589 

 4210 zakup materiałów i wyposażenia  32.103 

 4260 zakup usług remontowych 155.855 

 4280 zakup usług zdrowotnych 140 

 4300 zakup usług pozostałych  146.130 

 4360 podróże służbowe krajowe 2.000 

 4430 różne opłaty i składki 20.673 

 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  2.188 

 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 25.000 

 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500 

  2/świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.116 

 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.116 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 91.799 

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 91.799 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja 

przepompowni) 
84.799 

 6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 

pompy) 
7.000 

90002  Gospodarka odpadami 343.440 

  WYDATKI BIEŻĄCE 343.440 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  343.440 

   a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 343.440 

 4300 Zakup usług pozostałych (transport odpadów) 343.440 

90003  Oczyszczanie miast i wsi 4.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 4.000 
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  z tego:   

  1) wydatki jednostki budżetowej 4.000 

  a) wydatki związane z realizacją je statutowych zadań 4.000 

 4300 Zakup usług pozostałych (w tym: utylizacja eternitu – 4.000zł) 4.000 

90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 29.277,23 

  WYDATKI BIEŻĄCE 29.277,23 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  29.277,23 

   a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 29.277,23 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia(zakup paliwa i krzewów) 20.200 

 4270 Zakup usług remontowych 5.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 4.077,23 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 254.500 

  WYDATKI BIEŻĄCE 241.500 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  241.500 

  a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 241.500 

 4210 

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup lamp oświetleniowych 

Łapajówka – 20.000 zł / w tym fund.soł. 10.000 zł, Zarzecze – 8.000 zł 

/ w tym fund.soł. 4.000 zł/) 

28.000 

 4260 Zakup energii 150.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 63.500 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 13.000 

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.000 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia 

w Pełnatyczach – w tym fundusz sołecki Pełnatycze – 6.500 zł) 
13.000 

90020  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 
1.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 1.000 

  z tego:   

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.000 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000 

 
4300 

Zakup usług pozostałych (usługi transportowe, selektywna zbiórka 

odpadów) 
1.000 

90095  Pozostała działalność 12.499,50 

  WYDATKI BIEŻĄCE 12.499,50 

  z tego:   

  1) wydatki jednostek budżetowych 6.000 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  

 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.000 

   b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.499,50 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 

 4300 Zakup usług pozostałych 4.299,50 
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 4430 Różne opłaty i składki 1.600 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 663.860 

92113  Centra kultury i sztuki 463.000 

  WYDATKI BIEŻĄCE 463.000 

  z tego:   

  1) dotacja na zadania bieżące 463.000 

 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 463.000 

92116  Biblioteki 84.700 

  WYDATKI BIEŻĄCE 84.700 

  z tego:   

  1) dotacja na zadania bieżące 84.700 

 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 84.700 

92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 114.160 

  WYDATKI BIEŻĄCE 114.160 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  114.160 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113.660 

 4210 
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki Łapajówka – 

zakup materiałów kapliczki w Łapajówce – 3.000 zł) 
4.000 

 4260 Zakup energii 72.700 

 4270 Zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń monitoring) 9.760 

 4300 Zakup usług pozostałych 18.800 

 4340 

Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów 

zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (w tym 

konserwacja drzew – 5.000 zł) 

7.500 

 4430 Różne opłaty i składki 900 

92195  Pozostała działalność  

  WYDATKI BIEŻĄCE 2.000 

  z tego:  2.000 

  1) wydatki jednostek budżetowych 2.000 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000 

 4210 
Zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki Zarzecze – zakup 

materiałów do odnowy strojów dla zespołu)  
2.000 

926  Kultura fizyczna  693.475,30 

92601  Obiekty sportowe 438.675,30 

  WYDATKI BIEŻĄCE 424.675,30 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  423.675,30 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 219.885 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168.014 

 4040 Dodatkowe wygrodzenie roczne 13.950 
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 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.863 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.458 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  600 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 203.790,30 

 4210 
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: fundusz sołecki Maćkówka – 

975,30 zł, Żurawiczki- 2.000 zł) 
16.975,30 

 4260 Zakup energii 101.500 

 4270 Zakup usług remontowych 8.000 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 

 4300 Zakup usług pozostałych 6.000 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.800 

 4410 Podróże służbowe krajowe 2.100 

 4430 Różne opłaty i składki 4.000 

 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.700 

 4480 Podatek od nieruchomości 57.215 

 4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
200 

  2/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 14.000 

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.000,00 

 6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 

kosiarki samojezdnej fund. sołecki Rożniatów – 14.000 zł) 
14.000 

92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  254.800 

  WYDATKI BIEŻĄCE 254.800 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  24.800 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.500 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500 

  b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 22.300 

 
4210 

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu w tym fundusz 

sołecki: Zarzecze – 5.000 zł, Kisielów– 7.000zł  
20.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 

 4430 Różne opłaty i składki 1.300 

  2) dotacja na zadania bieżące 230.000 

 

2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych (dotacja dla klubów sportowych) 

230.000 

Wydatki budżetowe ogółem: 31.013.969 

 

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

Nr 1 do uchwały budżetowej. 

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze. 
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§ 13. Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rady Gminy Zarzecze ds. Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu. 

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

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Zarzecze 

 

 

Mariusz Pieniążek 
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Załącznik do Uchwały Budżetowej Nr XX/154/2016 

Rady Gminy Zarzecze 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 

Podmiot otrzymujący 

dotację 

Kwota 

dotacji 

w zł 

Zadania realizowane Rodzaj dotacji 

Izba Rolnicza 

w Boguchwale 
14.459 

Wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2% 

wpływów z podatku rolnego) 
wpłata 

Centrum Kultury 

w Zarzeczu 
463.000 koszty bieżące działalności Centrum Kultury podmiotowa 

Gminna Biblioteka 

Publiczna w Zarzeczu 
84.700 koszty bieżące działalności Biblioteki podmiotowa 

Starostwo Powiatowe 154.000 

budowa chodnika przy drogach 

powiatowych w miejscowościach jak niżej: 

Kisielów - 20.000 zł Siennów - 56.000 zł 

Żurawiczki - 48.000 zł Zalesie - 30.000 zł 

pomoc finansowa 

na zadania 

inwestycyjne 

Urząd Miasta Przeworsk 

Urząd Gminy Przeworsk 
38.500 koszty bieżące na przedszkola niepubliczne 

celowa na zadania 

bieżące na 

podstawie 

porozumień 

Instytut Komeńskiego 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k. 

305.000 koszty bieżące na przedszkola niepubliczne podmiotowa 

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 

Podmiot otrzymujący 

dotację 

Kwota 

dotacji w zł 
Zadania zrealizowane Rodzaj dotacji 

Podmiot wybrany 

w drodze konkursu 
39.052 

dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka 

Rehabilitacyjnego do Jarosławia 

celowa na zadania 

zlecone 

Stowarzyszenia 

Klubów Sportowych 
230.000 

upowszechnianie kultury fizycznej poprzez 

organizację zawodów sportowych i imprez 

sportowo-rekreacyjnych  

celowa na zadania 

zlecone 

 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Zarzecze 

 

 

Mariusz Pieniążek 
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