
 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 

NA ROK 2018 NR XLIV/427/17 

RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

  

Działając na podstawie art.18 ust.2, pkt.4, pkt.9 d, pkt.10 ustawy o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art.211, art.212, art.214, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 258 ust.1, 

pkt.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., 

poz. 2077) 

Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 r. w łącznej kwocie 95.454.914 zł, w tym: 

1) dochody bieżące: 88.556.880 zł, 

2) dochody majątkowe: 6.898.034 zł 

- jak w załączniku nr 1. 

2. Dochody bieżące budżetu obejmują: 

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków 

z budżetu Unii Europejskiej – 1.011.371 zł, 

2) dochody z pozostałych źródeł – 87.545.509 zł. 

3. Dochody majątkowe budżetu obejmują: 

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 5.948.034 zł, w tym: 

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków 

z budżetu Unii Europejskiej – 4.587.505 zł. 

2) dochody ze sprzedaży majątku – 950.000 zł. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 r. w łącznej kwocie 100.083.914 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące: 83.452.935,24 zł, 

2) wydatki majątkowe: 16.630.978,76 zł 

- jak w załączniku nr 2. 

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują: 

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 48.119.744,49 zł, w tym: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.193.350,47 zł, 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.926.394,02 zł, 
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2) dotacje na zadania bieżące – 4.026.391 zł, 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.729.547 zł, 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 677.252,75 zł, 

5) wydatki na obsługę długu – 500.000 zł, 

6) rezerwa ogólna i celowa na zadania bieżące – 400.000 zł. 

3. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.630.978,76 zł, 

w tym: 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 7.178.449,98 zł. 

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.629.000 zł, 

który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji. 

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.679.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 

w tym: 

1) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2013 i 2015 na kwotę 2.000.000 zł, finansowany 

z przychodów z tytułu emisji obligacji gminnych, 

2) spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

pobranej na dofinansowanie inwestycji „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp., część III, etap VII – budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Czarna Sędziszowska” w kwocie 384.000 zł, finansowana z emisji obligacji, 

3) spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 295.000 zł, finansowana 

z emisji obligacji. 

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.308.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwały, w tym z tytułu: 

emisji obligacji gminnych w kwocie 7.308.000 zł, z przeznaczeniem na: 

- finansowanie rozchodów z tytułu wykupu obligacji gminnych - 2.000.000 zł, 

- finansowanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 384.000 zł, 

- finansowanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 

295.000 zł, 

- finansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.629.000 zł. 

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 400.000 zł, w tym na: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym oraz na 

odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników Urzędu i jednostek budżetowych – 50.000 zł, 

2) wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z uzupełnieniem 

brakujących kwot po przetargu oraz wystąpieniem robót uzupełniających i dodatkowych – 100.000 zł, 

3) realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 250.000 zł. 

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora 

finansów publicznych w łącznej kwocie 4.777.761 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 341.490 zł (Dz. 756) 

oraz określa się wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 341.490 zł (Dz. 851), w tym: na zadania 

wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 329.830 zł oraz na 

realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 11.660 zł. 
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2. Określa się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł (Dz.900) oraz określa wydatki finansowane z tych dochodów 

w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na: 

a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem energetycznym w Klęczanach 

(Dz.010, rozdz.01010) – 20.000 zł, 

b) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, polegających na 

wymianie pokryć dachowych i usuwaniu wyrobów zawierających azbest (Dz.900, rozdz.90002) – 20.000 zł. 

3. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.715.328 zł (Dz. 900) oraz 

określa się wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 1.715.328 zł (Dz. 900, rozdz. 90002). 

4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej 

kwocie 28.720.648 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

5. Określa się wydatki na zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 

470.545,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w łącznej 

kwocie 8.308.000 zł, w tym na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000 zł, 

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.629.000 zł. 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek do kwoty 

2.679.000 zł. 

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł. 

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego do dokonywania zmian w planie 

wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na: 

1) zwiększeniach i zmniejszeniach wynagrodzeń ze stosunku pracy poprzez przesunięcia w wydatkach 

bieżących w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami, 

2) zwiększeniach i zmniejszeniach w zakresie wydatków majątkowych poprzez przesunięcia w grupie 

wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach 

rozdziału i pomiędzy rozdziałami, 

3) zwiększeniach i zmniejszeniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach rozdziału 

i pomiędzy rozdziałami. 

2. Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Sędziszów Małopolski do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów 

klasyfikacji budżetowej polegających na: 

przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, 

z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń. 

3. Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego do lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach terminowych w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu. 

4. Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego do samodzielnego zaciągania zobowiązań na 

2019 rok do sumy 500.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań gminy, z wyjątkiem wydatków 

remontowych. 

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2018 roku zmniejszają 

wykonanie planowanych wydatków. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych 

stanowią dochody budżetu. 
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§ 11. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego. 

§ 12. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego i Gospodarki Finansowej. 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

  

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sędziszowie Młp. 

 

 

mgr Jerzy Kiebała 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/427/17 

Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim 

z dnia 28 grudnia 2017 r.  

 Dochody budżetowe na 2018 rok 

Dział N a z w a 
Plan 

w złotych 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 157 632 

 dochody bieżące, w tym: 12 212 

 a) dzierżawa gruntów rolnych 9 712 

 b) dzierżawa obwodów łowieckich 2 500 

 dochody majątkowe, w tym: 1 145 420 

 

a)środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

realizację projektu pn. "Przebudowa placu targowego w Sędziszowie Małopolskim" 
975 420 

 b) wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w Klęczanach 170 000 

600 Transport i łączność 60 000 

 dochody bieżące, w tym: 60 000 

 a) opłaty za zajęcie pasa drogowego 60 000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 222 377 

 dochody bieżące, w tym: 272 377 

 a) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy 190 089 

 b) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 71 780 

 c) wpływy z usług  10 508 

 dochody majątkowe, w tym: 950 000 

 a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 950 000 

710 Działalność usługowa 40 000 

 dochody bieżące, w tym: 40 000 

 a) opłata placowa za miejsce na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Młp. 40 000 

750 Administracja publiczna 218 459 

 dochody bieżące, w tym: 218 459 

 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
166 681 

 b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 130 

 c) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy 1 648 

 d) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z MGOPS za sprzątanie) 50 000 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 
4 767 

 dochody bieżące, w tym: 4 767 

 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
4 767 

752 Obrona narodowa 2 000 

 dochody bieżące, w tym: 2 000 

 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

 

2 000 
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756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej  
24 999 346 

 dochody bieżące, w tym: 24 999 346 

 a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie 

karty podatkowej 
10 000 

 b) wpływy z podatku od nieruchomości 7 710 000 

 c) wpływy z podatku rolnego 831 800 

 d) wpływy z podatku leśnego 140 500 

 e) wpływy z podatku od środków transportowych 1 250 000 

 f) wpływy z podatku od spadków i darowizn 60 000 

 g) wpływy z opłaty targowej 70 000 

 h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 407 257 

 i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000 

 j) wpływy z opłaty skarbowej 60 000 

 k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350 000 

 l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 341 490 

 ł) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 700 000 

 m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 13 038 299 

758 Różne rozliczenia 28 117 164 

 dochody bieżące, w tym: 28 117 164 

 a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 19 669 475 

 b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8 103 189 

 c) część równoważąca subwencji ogólnej 294 500 

 d) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 50 000 

801 Oświata i wychowanie 4 832 597 

 dochody bieżące, w tym: 3 364 205 

 a) wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych, sal sportowych i pomieszczeń 

szkolnych 
36 181 

 b) wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli 125 000 

 c) odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach 1 093 000 

 d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego  
854 880 

 e) refundacja dotacji przekazanej dla przedszkoli niepublicznych za dzieci zamieszkałe 

poza Gminą Sędziszów Młp. 
220 000 

 f) refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych, zamieszkałych w innych gminach 
30 000 

 g) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu 

"e-szkoła wdrożenie interaktywnych usług publicznych w gminie Sędziszów 

Małopolski"  

566 409 

 h) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich na dofinansowanie projektu "Do wiedzy przez eksperyment oraz 

technologie informacyjno-komunikacyjne" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

24 131 

 i) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich na dofinansowanie projektu "Akademia Wesołego Przedszkolaka" 

w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

9 280 
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 j) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich na dofinansowanie projektu "Radosne przedszkolaki" w ramach RPO WP 

na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

405 324 

 dochody majątkowe, w tym: 1 468 392 

 a) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu 

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów 

Małopolski" 

536 752 

 b) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu 

"Budowa przedszkola w Górze Ropczyckiej"  
312 736 

 c) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu 

"e-szkoła wdrożenie interaktywnych usług publicznych w gminie Sędziszów 

Małopolski"  

508 925 

 d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich na dofinansowanie projektu "Radosne przedszkolaki" w ramach RPO WP 

na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

109 979 

852 Pomoc społeczna 1 107 422 

 dochody bieżące, w tym: 1 107 422 

 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

225 800 

 b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań 

własnych gminy 

770 050 

 c) odpłatność za usługi opiekuńcze 26 000 

 d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 345 

 e) opłaty wnoszone przez rodziny za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej  79 000 

 f) dotacja celowa na projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii 

Europejskiej pn. "SaMoWar-Sędziszowski Model Wspierania Rodziny" 

6 227 

855 Rodzina 28 457 600 

 dochody bieżące, w tym: 28 457 600 

 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

28 321 400 

 b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 35 200 

 c) dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  40 000 

 d) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10 000 

 e) dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+  50 000 

 f) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ 1 000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 982 039 

 dochody bieżące, w tym: 1 763 328 

 a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 715 328 

 b) dochody z szaletu miejskiego 4 000 

 c) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony 

środowiska  
40 000 

 d) opłata produktowa 4 000 

 dochody majątkowe, w tym: 3 218 711 

 a) środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn."Rozwój OZE 

w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, 

Ostrów, Sędziszów Małopolski" w ramach RPO WP 

2 028 182 

 b) wpłaty mieszkańców na realizację projektu pn."Rozwój OZE w gminach: Grębów, 

Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów 

Małopolski" 

1 190 529 
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921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 170 511 

 dochody bieżące, w tym: 55 000 

 a) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy 55 000 

 dochody majątkowe, w tym: 115 511 

 a) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu 

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów 

Małopolski" 

115 511 

926 Kultura fizyczna 83 000 

 dochody bieżące, w tym: 83 000 

 a) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy 3 000 

 b) wpływy z usług 80 000 

 Razem dochody, w tym: 95 454 914 

 dochody bieżące  88 556 880 

 dochody majątkowe  6 898 034 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/427/17 

Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 Wydatki budżetowe na 2018 rok 

Dział Rozdz. N a z w a 
Kwota 

w złotych 

010  Rolnictwo i łowiectwo 4 375 404,00 

 01008 Melioracje wodne 20 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 20 000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  2 287 768,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 2 287 768,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 287 768,00 

  

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem 

energetycznym oraz odcinkiem sieci wodociągowej dla miejscowości Klęczany 

(przedsięwzięcie wieloletnie, ujęte w załączniku do WPF) 

1 640 000,00 

  
b) budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami, pompownią i zasilaniem 

elektrycznym w Będziemyślu - przysiółek "Góry" 
100 000,00 

  
c) budowa sieci wodociągowej w Kawęczynie Sędziszowskim w strone 

projektowanej drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski  
58 500,00 

  
d) opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

w Wolicy Piaskowej (Potok)  
17 835,00 

  

e) opracowanie projektu przebudowy, rozbudowy i modernizacji wodociagu 

wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w Górze 

Ropczyckiej 

200 000,00 

  
f) opracowanie projektu budowy stacji uzdatniania wody w Będziemyślu wraz 

z odcinkiem sieci wodociągowej 
70 110,00 

  
g) opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

i zasilaniem energetycznym w Zagorzycach, etap I i część Góry Ropczyckiej 
201 323,00 

 
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 

pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt 

i produktach pochodzenia zwierzęcego 

1 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 

 01030 Izby Rolnicze 16 636,00 

  wydatki bieżące, w tym: 16 636,00 

  a) dotacje na zadania bieżące 16 636,00 

 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 050 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 2 050 000,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 050 000,00 

  

a) projekt realizowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW pn. "Przebudowa 

placu targowego w Sędziszowie Małopolskim" 

2 050 000,00 

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 94 220,00 

 40002 Dostarczanie wody 94 220,00 
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  wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 93 220,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 93 220,00 

  
a) opracowanie dokumentacji budowy odcinka sieci wodociągowej 

w Sędziszowie Małopolskim na Osiedlu Młodych  
17 220,00 

  

b) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "budowa sieci 

wodociagowej pomiędzy ul. Wesołą a ul. Wspólną w Sędziszowie 

Małopolskim" 

30 000,00 

  
c) wykonanie zasilania elektrycznego studni S-2 bis i S-3AR bis oraz 

podłączenie hydrauliczne studni S-2 bis w Wolicy Ługowej  
46 000,00 

600  Transport i łączność 5 048 505,60 

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie 381 370,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 381 370,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 381 370,00 

  

a) wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego 

na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów 

Małopolski polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Czarna 

Sędziszowska 

92 100,00 

  

b) wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego 

na budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej 

987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Sędziszów 

Małopolski przy ul. Grunwaldzkiej 

110 000,00 

  

c) wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego 

na realizację zadania inwestycyjnego pn. "budowa drogi wojewódzkiej nr 987 

na odcinku od DK94 przez ul. Księżomost do DP1334R " 

179 270,00 

 60014 Drogi publiczne powiatowe  350 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 350 000,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 350 000,00 

  

a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego w Ropczycach na budowę łącznika autostrady A-4 (węzeł 

Sędziszów Małopolski ) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi 

350 000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 2 301 143,00 

  wydatki bieżące, w tym: 914 150,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 914 150,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 914 150,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 1 386 993,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 386 993,00 

  a) przebudowa drogi gminnej w Wolicy Piaskowej - Gorajec 200 000,00 

  b) przebudowa drogi gminnej nr 107677 R relacji Gnojnica - Góra Ropczycka  160 000,00 

  c) przebudowa chodników w ciągu ulic: Słowackiego, Staszica, Prusa, Reja 200 000,00 

  
d) przebudowa drogi gminnej nr 107688 R relacji Szkodna - Budzisz 

w miejscowości Szkodna (wykonanie nawierzchni bitumicznej) 
100 000,00 

  e) przebudowa drogi gminnej nr 107609 Poręby Pustki w Borku Wielkim 150 000,00 

  

f) wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107603 R relacji 

Kamionka - Ruda w miejscowości Ruda 

 

60 000,00 
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g) przebudowa drogi gminnej nr 107602 R relacji Kamionka - Zajezierze - 

Cierpisz w miejscowości Ruda  
50 000,00 

  h) przebudowa ul. Jagiellońskiej w Sędziszowie Małopolskim - etap II 40 000,00 

  i) budowa chodnika przy ul. Prof. Kota w Sędziszowie Małopolskim (FO) 25 993,00 

  
j) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa układu 

komunikacyjnego pomiędzy ul. Wesołą a ul. Wspólną w Sędziszowie Młp." 
120 000,00 

  
k) opracowanie dokumentacji na budowę ul. Św. Antoniego w Sędziszowie 

Małopolskim 
60 000,00 

  
l) opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Piaskowej w Sędziszowie 

Małopolskim 
80 000,00 

  
ł) opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. boczna Działkowej 

w Sędziszowie Małopolskim 
30 000,00 

  
m) opracowanie projektu na przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej za rzeką 

k/ Ochronki w Zagorzycach  
35 000,00 

  
n) opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Fabrycznej 

w Sędziszowie Małopolskim 
50 000,00 

  o) zakup nieruchomości gruntowych pod drogi gminne (ul. Orzeszkowej) 26 000,00 

 60017 Drogi wewnętrzne 808 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 430 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 430 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 430 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 378 000,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 378 000,00 

  
a) przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 475/2 w miejscowości Krzywa 

(Poręby)  
50 000,00 

  
b) przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 7372 w m. Zagorzyce Górne (Rzeki 

- Ratajówka) 
50 000,00 

  c) przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 7313/2 w m. Zagorzyce Dolne  60 000,00 

  d) przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 589/6 i 589/11 w m. Będziemyśl  75 000,00 

  e) przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 943/2 w m. Wolica Ługowa  28 000,00 

  
f) przebudowa drogi wewnętrznej w Zagorzycach Górnych na dz. nr ewid. 

7393  
45 000,00 

  
g) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szkodna na dz. nr ewid. 

1796 
20 000,00 

  
h) przebudowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 18 w miejscowości 

Boreczek (Knieja)  
50 000,00 

 60095 Pozostała działalność  1 207 992,60 

  wydatki bieżące, w tym: 122 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 122 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 122 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 1 085 992,60 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 085 992,60 

  

a) budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Modernizacja 

parkingów i dróg przejazdowych zintegrowanego węzła przesiadkowego 

pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie 

Małopolskim - przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w WPF 

265 000,00 

  
b) budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami 

transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim 
800 000,00 

  c) wykonanie parkingu w Kawęczynie Sędziszowskim na działce nr 311/1 (FS) 20 992,60 

700  Gospodarka mieszkaniowa 448 412,00 
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 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 318 757,00 

  wydatki bieżące, w tym: 303 757,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 303 757,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 757,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 290 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 15 000,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 000,00 

  a) zakup działek  15 000,00 

 70095 Pozostała działalność  129 655,00 

  wydatki bieżące, w tym: 67 055,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 67 055,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 255,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 800,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 62 600,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 62 600,00 

  a) zakup działek pod obsługę placu targowego 62 600,00 

710  Działalność usługowa 603 300,00 

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 267 500,00 

  wydatki bieżące, w tym: 267 500,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 267 500,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197 000,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 500,00 

 71035 Cmentarze 272 500,00 

  wydatki bieżące, w tym:  172 500,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 172 500,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 172 500,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 100 000,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 100 000,00 

  
a) przebudowa i rozbudowa cmentarza komunalnego w Sędziszowie Młp., etap 

II, podetap II  
100 000,00 

 71095 Pozostała działalność 63 300,00 

  wydatki bieżące, w tym: 63 300,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 63 300,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 000,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 300,00 

750  Administracja publiczna 7 657 154,89 

 75011 Urzędy wojewódzkie 166 581,00 

  wydatki bieżące, w tym: 166 581,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 166 581,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166 581,00 

 75022 Rady gmin 220 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 220 000,00 
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  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 210 000,00 

 75023 Urzędy gmin 5 926 236,89 

  wydatki bieżące, w tym: 5 913 336,89 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 896 336,89 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 750,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 895 586,89 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 12 900,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12 900,00 

  a) zakup switch Ratusz 9 000,00 

  b) zakup programów komputerowych 3 900,00 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  wydatki bieżące, w tym: 100,00 

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 180 500,00 

  wydatki bieżące, w tym: 180 500,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 180 500,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 177 000,00 

 75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 041 937,00 

  wydatki bieżące, w tym: 1 041 937,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 037 837,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 893 457,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144 380,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 100,00 

 75095 Pozostała działalność 121 800,00 

  wydatki bieżące, w tym: 121 800,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 21 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 000,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 800,00 

751  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 
4 767,00 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  4 767,00 

  wydatki bieżące, w tym: 4 767,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 767,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 307,47 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 459,53 

752  Obrona narodowa 2 000,00 

 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 
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  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 739 948,60 

 75412 Ochotnicza straż pożarna 730 948,60 

  wydatki bieżące, w tym: 295 956,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 280 956,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 570,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 246 386,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 434 992,60 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 434 992,60 

  
a) wykonanie termomodernizacji budynku Domu Strażaka w Kawęczynie 

Sędziszowskim, II etap 
100 000,00 

  b) zakup samochodu strażackiego dla OSP w Borku Wielkim (FS) 34 992,60 

  c) zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Krzywej 300 000,00 

 75421 Zarządzanie kryzysowe 9 000,00 

   wydatki bieżące, w tym: 9 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 9 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000,00 

757  Obsługa długu publicznego 500 000,00 

 75702 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 
500 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 500 000,00 

  a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 500 000,00 

758  Różne rozliczenia 520 000,00 

 75814 Rozliczenia finansowe 20 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 20 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 400 000,00 

  1) rezerwy ogólne  100 000,00 

  2) rezerwy celowe, w tym: 300 000,00 

   a) rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: 50 000,00 

   b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 250 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 100 000,00 

  rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 

801  Oświata i wychowanie  35 512 155,33 

 80101 Szkoły podstawowe 17 337 528,60 

  wydatki bieżące, w tym: 15 636 535,60 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15 142 289,60 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 097 283,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 045 006,60 
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  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 494 246,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 1 700 993,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 700 993,00 

  a) wykonanie projektu oświetlenia boiska szkolnego (FS Góra Ropczycka) 5 000,00 

  
b) przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szkodnej w celu utworzenia 

oddziału przedszkolnego 
200 000,00 

  
c) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Wolicy 

Piaskowej 
900 000,00 

  
d) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Borku 

Wielkim 
500 000,00 

  
e) opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej 

w Klęczanach 
50 000,00 

  
f) przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 

2 w Sędziszowie Małopolskim (przy ul. Ks. Maciąga) 
34 993,00 

  g) zakupy inwestycyjne 11 000,00 

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 465 676,00 

  wydatki bieżące, w tym: 1 465 676,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 404 610,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 300 547,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 063,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 61 066,00 

 80104 Przedszkola  4 848 795,00 

  wydatki bieżące, w tym: 3 788 795,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 926 047,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 403 134,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 522 913,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 748,00 

  3) dotacje ( dotacja dla przedszkoli niepublicznych) 800 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 1 060 000,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 060 000,00 

  

a) przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF realizowane 

z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

pn."Budowa przedszkola w Górze Ropczyckiej"  

1 060 000,00 

 80110 Gimnazja 4 641 757,00 

  wydatki bieżące, w tym: 4 641 757,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 531 285,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 898 834,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 632 451,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 472,00 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 485 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 485 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 485 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 485 000,00 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 146 130,00 

  wydatki bieżące 146 130,00 
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  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 136 130,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 136 130,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 493 920,00 

  wydatki bieżące, w tym: 2 493 920,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 490 240,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 299 910,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 190 330,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 680,00 

 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  

756 837,00 

  wydatki bieżące, w tym: 756 837,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 329 377,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 304 477,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 900,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 

  3) dotacje (dotacje dla przedszkoli niepublicznych ) 427 360,00 

 80150 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 
1 427 027,00 

  wydatki bieżące, w tym: 1 427 027,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 417 027,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 334 527,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82 500,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 

 80152 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach 

ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych 

w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  

254 845,00 

  wydatki bieżące, w tym: 254 845,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 251 045,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 224 845,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 200,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800,00 

 80195 Pozostała działalność 1 654 639,73 

  wydatki bieżące, w tym: 804 900,75 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 180 018,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 177 618,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 

  
3) projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ujęte 

w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym: 
609 882,75 

  
a) "e-szkoła wdrożenie interaktywnych usług publicznych w Gminie Sędziszów 

Małopolski" 
149 745,12 
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  b) "Akademia Wesołego Przedszkolaka" 37 715,00 

  
c) "Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-

komunikacyjne" 
24 131,05 

  d) "Radosne przedszkolaki" 398 291,58 

  wydatki majątkowe, w tym: 849 738,98 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 849 738,98 

  
projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ujęte 

w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym: 
849 738,98 

  
a) "e-szkoła wdrożenie interaktywnych usług publicznych w gminie Sędziszów 

Małopolski" 
727 540,08 

  b) "Radosne przedszkolaki" 122 198,90 

851  Ochrona zdrowia 421 490,00 

 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 80 000,00 

  wydatki bieżące 80 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 80 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 000,00 

 85153 Zwalczanie narkomanii 11 660,00 

  wydatki bieżące 11 660,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 11 660,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 660,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 329 830,00 

  wydatki bieżące, w tym: 329 830,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 169 820,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 949,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 116 871,00 

  2) dotacje na zadania bieżące, w tym: 159 010,00 

  
a) dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień 
5 510,00 

  b) dotacje za zadania zlecane na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym  153 500,00 

  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 

852  Pomoc społeczna 3 941 862,00 

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 15 000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 

  b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 000,00 

 85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 

rodzinne 

74 200,00 

  wydatki bieżące, w tym: 74 200,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 74 200,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74 200,00 

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

emerytalne i rentowe  
601 800,00 
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  wydatki bieżące, w tym: 601 800,00 

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 599 800,00 

  

2) projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ujęty 

w wykazie przedsięwzięć wieloletnich pn."SaMoWaR-Sędziszowski Model 

Wspierania Rodziny" 

2 000,00 

 85215 Dodatki mieszkaniowe 85 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 85 000,00 

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 000,00 

 85216 Zasiłki stałe 295 100,00 

  wydatki bieżące, w tym: 295 100,00 

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 295 100,00 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 382 481,00 

  wydatki bieżące, w tym: 1 382 481,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 369 242,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 154 363,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 214 879,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 239,00 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 531 049,00 

  wydatki bieżące, w tym: 531 049,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 526 049,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 337 125,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 188 924,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 

 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 140 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 140 000,00 

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 000,00 

 85295 Pozostała działalność 817 232,00 

  wydatki bieżące, w tym: 817 232,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 729 862,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 729 862,00 

  2) dotacje na zadania bieżące 22 000,00 

  

3) projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ujęty 

w wykazie przedsięwzięć wieloletnich pn."SaMoWaR-Sędziszowski Model 

Wspierania Rodziny" 

65 370,00 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  16 885,00 

 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 16 885,00 

  wydatki bieżące, w tym: 16 885,00 

   dotacje na zadania bieżące 16 885,00 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 594 276,00 

 85401 Świetlice szkolne 504 276,00 

  wydatki bieżące, w tym: 504 276,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 491 435,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 458 015,00 
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  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 420,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 841,00 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60 000,00 

  wydatki bieżące, w tym:  60 000,00 

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000,00 

 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 30 000,00 

  wydatki bieżące, w tym:  30 000,00 

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 

855  Rodzina 28 596 660,00 

 85501 Świadczenie wychowawcze 19 052 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 19 052 000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 336 000,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165 454,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 170 546,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 716 000,00 

 85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
9 390 400,00 

  wydatki bieżące, w tym: 9 390 400,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 749 000,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 279 000,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 470 000,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 641 400,00 

 85503 Karta Dużej Rodziny 3 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 

 85504 Wspieranie rodziny 108 144,00 

  wydatki bieżące, w tym: 108 144,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 106 644,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 172,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 472,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 

 85508 Rodziny zastępcze 43 116,00 

  wydatki bieżące, w tym: 43 116,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 43 116,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 116,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 781 314,65 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 83 850,00 

  wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 82 850,00 
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  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 82 850,00 

  
a) wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 

w Sędziszowie Małopolskim 
82 850,00 

 90002 Gospodarka odpadami 1 774 328,00 

  wydatki bieżące, w tym: 1 754 328,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 754 328,00 

  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 828,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 703 500,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 20 000,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 20 000,00 

  dotacje celowe na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest 20 000,00 

 90003 Oczyszczanie miast i wsi  108 030,00 

  wydatki bieżące, w tym: 108 030,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 108 030,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 030,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 000,00 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 272 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 112 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 112 000,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 106 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 160 000,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 160 000,00 

  

a) zagospodarowanie placu publicznego na osiedlu mieszkaniowym 

zlokalizowanym pomiędzy ulicami: Wesołą, Węglowskiego i drogą krajową nr 

94 w Sędziszowie Małopolskim 

160 000,00 

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 228 711,00 

  wydatki bieżące, w tym: 10 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 3 218 711,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 218 711,00 

  

projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. 

"Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, 

Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski" w ramach RPO WP 

3 218 711,00 

 90013 Schroniska dla zwierząt 70 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 70 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 70 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000,00 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  1 065 875,65 

  wydatki bieżące, w tym: 853 300,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 853 300,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 853 300,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 212 575,65 
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  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 212 575,65 

  a) budowa oświetlenia ulicznego w Borku Wielkim ciągu drogi powiatowej  30 000,00 

  

b) budowa odcinków linii napowietrznej oraz kablowo-napowietrznej 

oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Zagorzyce 

(Rogówka) 

60 000,00 

  c) budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolica Piaskowa (Gorajec) 30 000,00 

  
d) budowa oświetlenia ulicznego w Sędziszowie Małopolskim - boczna ul. 

Polnej  
10 000,00 

  
e) budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Klęczany (łącznik 

pomiędzy drogą powiatową oraz krajową nr 94) 
10 000,00 

  
f) budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Południowej do ul. Letniej 

w Sędziszowie Małopolskim (FO) 
10 000,00 

  

g) opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi 

powiatowej na działkach 438/26, 635/4 oraz przy posesjach nr 9 i nr 

10 w miejscowości Boreczek (FS) 

6 000,00 

  
h) zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej Ruda - 

Cierpisz na odcinku 500 m (FS) 
20 575,65 

  
i) opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze 

gminnej nr 107629R na dł. ok 750 mb w Zagorzycach D. (FS) 
30 000,00 

  
j) montaż oświetlenia nad garażami od ul. Wspólnej i ul. Fabrycznej 

w Sędziszowie Małopolskim (FO) 
6 000,00 

 90095 Pozostała działalność 178 520,00 

  wydatki bieżące, w tym: 178 520,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 178 520,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 520,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 174 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 390 539,04 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 258 539,04 

  wydatki bieżące, w tym: 2 203 646,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 253 646,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 250,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 247 396,00 

  2) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 1 950 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 54 893,04 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 54 893,04 

  
a) adaptacja pomieszczenia w budynku Domu Ludowego w Boreczku na salę 

spotkań (FS) 
13 700,83 

  
b) montaż rolet zewnętrznych przy zadaszeniu podłogi obok Domu Ludowego 

w Cierpiszu (FS) 
13 192,21 

  
c) zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Czarnej Sędziszowskiej 

(FS) 
20 000,00 

  
d) adaptacja pomieszczenia w budynku przedszkola na zaplecze kuchenno-

gospodarcze świetlicy wiejskiej w Wolicy Ługowej (FS) 
4 000,00 

  e) zakup chłodziarki do Domu Ludowego w Krzywej  4 000,00 

 92116 Biblioteki 5 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 

 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  61 000,00 
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  wydatki bieżące, w tym: 61 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym:  61 000,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 000,00 

 92195 Pozostała działalność 66 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 41 000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 26 000,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00 

  
2) dotacje za zadania zlecane na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  
15 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 25 000,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 000,00 

  
opracowanie koncepcji i projektu pomnika upamiętniającego 100 -lecie 

odzyskania przez Polskę Niepodległości wraz z projektem budowlanym  
25 000,00 

926  Kultura fizyczna  1 835 019,89 

 92601 Obiekty sportowe 1 006 362,79 

  wydatki bieżące, w tym: 566 639,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 566 084,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281 050,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 285 034,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 555,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 439 723,79 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 439 723,79 

  
a) budowa budynku szatniowo-sanitarnego oraz zagospodarowanie terenu przy 

stadionie sportowym w Zagorzycach Dolnych 
350 000,00 

  b) budowę parkingu przy stadionie UKS w Górze Ropczyckiej (FS) 5 000,00 

  c) dokończenie altany przy Domu Sportu w Kawęczynie Sędz. (FS) 10 000,00 

  
d) budowa altany krytej o wymiarach 10x10 m na terenie obiektu sportowego 

w Klęczanach (FS) 
34 992,60 

  
e) zakup materiałów na wykonanie piłkochwytów na obiekcie sportowym 

w Krzywej (FS) 
3 500,00 

  f) budowa ogrodzenia altany przy obiekcie sportowym w Krzywej (FS) 4 000,00 

  
g) wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce nr ewid.842/2 w Wolicy 

Ługowej (FS) 
4 193,19 

  
h) budowa siłowni plenerowej przy stadionie sportowym w Wolicy Piaskowej 

(FS) 
13 038,00 

  
i) zakup i montaż piłkochwytów i siatek do bramek na boisko UKS Płomień 

Zagorzyce (FS) 
4 000,00 

  j) zakup kosiarki dla MOSiR  4 000,00 

  k) zakup nagłośnienia mobilnego  7 000,00 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 828 657,10 

  wydatki bieżące, w tym: 761 000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 131 500,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 800,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99 700,00 
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  2) dotacje na zadania bieżące 619 500,00 

  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 

  wydatki majątkowe, w tym: 67 657,10 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 67 657,10 

  a) doposażenie placu zabaw dla dzieci w Będziemyślu (FS) 7 992,60 

  
b) zakup wyposażenia do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w Wolicy 

Ługowej (FS) 
13 000,00 

  c) rozbudowa placu zabaw przy stadionie sportowym w Wolicy Piaskowej ( FS) 8 671,50 

  
d) urządzenie placu zabaw na Osiedlu nr 3 w Sędziszowie Młp.(Fundusz 

Osiedlowy) 
25 993,00 

  
e) budowa siłowni plenerowej na placu NIVEA przy ul. Reja w Sędziszowie 

Małopolskim (FO) 
12 000,00 

  Razem wydatki 100 083 914,00 

  wydatki bieżące  83 452 935,24 

  wydatki majątkowe 16 630 978,76 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/427/17 

Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

I. ROZCHODY BUDŻETU 

 ROZCHODY 

§ Wyszczególnienie 
Kwota 

w złotych 

982 Wykup innych papierów wartościowych 2 000 000 

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  679 000 

 Razem  2 679 000 

 

II. PRZYCHODY BUDŻETU  

PRZYCHODY 

§ Wyszczególnienie 
Kwota 

w złotych 

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   7 308 000 

 Razem 7 308 000 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/427/17 

Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim 

z dnia 28 grudnia 2017 r.  

 Dotacje 

   

 Rodzaj dotacji 
Dotacje 

podmiotowe 

Dotacje 

celowe 

  Plan  Plan  

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 950 000,00 753 765,00 

1. wydatki bieżące: 1 950 000,00 22 395,00 

a) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. 1 950 000,00  

b) Gmina Rzeszów:   5 510,00 

 na utrzymanie Izby Wytrzeźwień  5 510,00 

c) Powiat Ropczycko-Sędziszowski:  16 885,00 

 dofinansowanie kosztów WTZ   

2. wydatki majątkowe:  731 370,00 

b) Powiat Ropczycko-Sędziszowski  350 000,00 

 

pomoc finansowa na realizację projektu "Budowa łącznika autostrady 

A-4 z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

budowlami i urządzeniami budowlanymi" 

 350 000,00 

c) Województwo Podkarpackie  381 370,00 

 

pomoc finansowa na przebudowę drogi wojewódzkiej 987 Kolbuszowa-

Sędziszów Małopolski polegającą na budowie chodnika dla pieszych 

w m. Czarna Sędziszowska 

 92 100,00 

 

pomoc finansowa na budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu 

drogi wojewódzkiej 987 Kolbuszowa-Sędziszów Małopolski 

w miejscowości Sędziszów Małopolski przy ul. Grunwaldzkiej 

 110 000,00 

 

pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn."budowa 

drogi wojewódzkiej 987 na odcinku od DK94 przez ul. Księżomost do 

DP1334R" 

 179 270,00 

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: 1 243 996,00 830 000,00 

1. wydatki bieżące: 1 243 996,00 810 000,00 

a) wpłaty na Izbę Rolniczą  16 636,00  

b) 
zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej zlecane na podstawie 

ustawy o zdrowiu publicznym  
 153 500,00 

c) 

zadania z zakresu krzewienia kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego zlecane na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 15 000,00 

d) 
na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 38 000,00 

e) na zadania z ustawy o sporcie  581 500,00 

f) 
na zadania w zakresie pracy socjalnej zlecane w oparciu o ustawę 

o pomocy społecznej 
 22 000,00 

g) dla przedszkoli niepublicznych 1 227 360,00  

2. wydatki majątkowe:  20 000,00 

a) 

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną 

środowiska, polegających na wymianie pokryć dachowych i usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest 

 20 000,00 

 Razem 3 193 996,00 1 583 765,00 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/427/17 

Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

I. Dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom ustawami 

Dział Nazwa Plan 

750 Administracja publiczna 166 681,00 

 dochody bieżące, w tym: 166 681,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zadania z zakresu 

spraw obywatelskich, wojskowości i obrony cywilnej 

166 581,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - kwalifikacja wojskowa 
100,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 
4 767,00 

 dochody bieżące, w tym: 4 767,00 

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

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - stały rejestr 

wyborców  

4 767,00 

752 Obrona narodowa 2 000,00 

 dochody bieżące, w tym: 2 000,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
2 000,00 

852 Pomoc społeczna 225 800,00 

 dochody bieżące, w tym: 225 800,00 

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

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na 

ubezpieczenia zdrowotne 

43 900,00 

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

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 

wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 

4 100,00 

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

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 

177 800,00 

855 Rodzina 28 321 400,00 

 dochody bieżące, w tym: 28 321 400,00 

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

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenie 

wychowawcze 500+ 

19 001 000,00 

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

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia 

rodzinne i fundusz alimentacyjny 

9 320 400,00 

 Razem dochody 28 720 648,00 

II. Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom ustawami 

Dział Rozdział   Wyszczególnienie Plan 

750  Administracja publiczna 166 681,00 

 75011 Urzędy wojewódzkie 166 581,00 
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   wydatki bieżące, w tym: 166 581,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 166 581,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166 581,00 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  wydatki bieżące, w tym: 100,00 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 

751  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 
4 767,00 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 767,00 

   wydatki bieżące, w tym: 4 767,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 767,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 307,47 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 459,53 

752  Obrona narodowa 2 000,00 

 75212 wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 

852  Pomoc społeczna 225 800,00 

 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 

43 900,00 

   wydatki bieżące, w tym: 43 900,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 43 900,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 900,00 

 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 4 100,00 

  wydatki bieżące, w tym: 4 100,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 61,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 039,00 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 177 800,00 

   wydatki bieżące, w tym: 177 800,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 177 800,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 177 800,00 

855  Rodzina 28 321 400,00 

 85501 Świadczenie wychowawcze 19 001 000,00 

  wydatki bieżące, w tym: 19 001 000,00 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 285 000,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165 454,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 119 546,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 716 000,00 

 85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

9 320 400,00 

  wydatki bieżące, w tym: 9 320 400,00 
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  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 679 000,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 279 000,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 000,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 641 400,00 

  Razem wydatki  28 720 648,00 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/427/17 

Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim 

z dnia 28 grudnia 2017 r.   

  

Wydatki finansowane z funduszu sołeckiego w 2018 roku 

  

L.p. 
Nazwa 

sołectwa 
Nazwa zadania Kwota 

Klasyfikacja 

budżetowa 

1 Będziemyśl 

Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej 

w Będziemyślu 
15 000,00 

Dz.801, rozdz.80101, 

wydatki bieżące 

Zakup kosiarki spalinowej do koszenia boiska 

sportowego w Będziemyślu 
3 000,00 

Dz.926, rozdz.92601, 

wydatki bieżące 

Utrzymanie obiektu sportowego i placu zabaw 
2 000,00 

Dz.926, rozdz.92601 

wydatki bieżące 

Doposażenie i umundurowanie jednostki OSP 

w Będziemyślu 
7 000,00 

Dz. 754, rozdz.75412, 

wydatki bieżące 

Doposażenie placu zabaw dla dzieci 
7 992,60 

Dz.926, rozdz.92605, 

wydatki majątkowe 

2 Boreczek 

Opracowanie dokumentacji na budowę 

oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 

na działkach 438/26, 635/4 oraz przy posesjach 

nr 9 i 10 w miejscowości Boreczek 

6 000,00 
Dz.900, rozdz.90015 

wydatki majątkowe 

Adaptacja pomieszczenia w budynku Domu 

Ludowego w Boreczku na salę spotkań  
13 700,83 

Dz.921, rozdz.92109 

wydatki majątkowe 

3 Borek Wielki 
Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Borku 

Wielkim 
34 992,60 

Dz. 754, rozdz.75412, 

wydatki majątkowe 

4 Cierpisz 
Montaż rolet zewnętrznych przy zadaszeniu 

podłogi obok Domu Ludowego w Cierpiszu 
13 192,21 

Dz.921, rozdz.92109 

wydatki majątkowe 

5 
Czarna 

Sędziszowska 

Remont Domu Ludowego w Czarnej Sędz. 
10 000,00 

Dz.921, rozdz.92109 

wydatki bieżące 

Zagospodarowanie terenu wokół Domu 

Ludowego 
20 000,00 

Dz.921, rozdz.92109 

wydatki majątkowe 

Doposażenie jednostki OSP w Czarnej Sędz. 

w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie 
4 992,60 

Dz. 754, rozdz.75412, 

wydatki bieżące 

6 
Góra 

Ropczycka 

Utwardzenie części parkingu przy Domu 

Ludowym w Górze Ropczyckiej 
7 000,00 

Dz. 921, rozdz. 

92109 wydatki bieżące 

Budowa parkingu przy stadionie UKS Korona 

w Górze Ropczyckiej 
5 000,00 

Dz.926, rozdz. 92601, 

wydatki majątkowe 

Wykonanie projektu oświetlenia boiska 

szkolnego  
5 000,00 

Dz.801, rozdz.80101, 

wydatki majątkowe 

Zorganizowanie "Święta Chleba" na terenie 

Parku "Buczyna" w Górze Ropczyckiej 
10 400,00 

Dz. 921, rozdz.92195, 

wydatki bieżące 

Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Górze 

Ropczyckiej 
2 000,00 

Dz.921, rozdz.92116, 

wydatki bieżące 

Utwardzenie zjazdu od Szkoły Podstawowej na 

boisko szkolne oraz rozbiórka wału za boiskiem 

szkolnym 

3 992,60 
Dz. 801, rozdz.80101, 

wydatki bieżące 

Zakup 4 koszy na śmieci na potrzeby sołectwa 1 600,00 
Dz. 900, rozdz. 90003, 

wydatki bieżące 

7 

Kawęczyn 

Wykonanie parkingu w Kawęczynie Sędz. na 

działce nr 311/1 
20 992,60 

Dz.600, rozdz.60095, 

wydatki majątkowe 

 
Wykończenie altany przy Domu Sportu 

w Kawęczynie Sędz. 
10 000,00 

Dz.926, rozdz. 92601, 

wydatki majątkowe 
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Utrzymanie stadionu sportowego w Kawęczynie 

Sędz. 
4 000,00 

Dz.926, rozdz. 92601, 

wydatki bieżące 

8 Klęczany Budowa altany krytej o wymiarach 10x10 m na 

terenie obiektu sportowego  
34 992,60 

Dz.926, rozdz.92601 

wydatki majątkowe 

9 Krzywa 

Zakup i montaż ulicznych lamp oświetleniowych 

na istniejących słupach przy drodze powiatowej 

i gminnej 

3 000,00 
Dz.900, rozdz.90015 

wydatki bieżące 

Zakup szafek odzieżowych dla Szkoły 

Podstawowej w Krzywej 
2 000,00 

Dz.801, rozdz.80101, 

wydatki bieżące 

Doposażenie jednostki OSP w Krzywej w sprzęt 

i umundurowanie bojowe 
19 992,60 

Dz.754, rozdz.75412 

wydatki bieżące 

Zakup materiałów na wykonanie piłkochwytów 

na obiekcie sportowym w Krzywej 
3 500,00 

Dz.926, rozdz.92601 

wydatki majątkowe 

Budowa ogrodzenia altany przy obiekcie 

sportowym w Krzywej 
4 000,00 

Dz.926, rozdz.92601 

wydatki majątkowe 

Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej 

z okazji Dnia Dziecka na stadionie sportowym 

w Krzywej 

2 500,00 
Dz.926, rozdz.92605, 

wydatki bieżące 

10 Ruda 

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przy 

drodze powiatowej Ruda - Cierpisz na odcinku 

500 m 

20 575,65 
Dz.900, rozdz.90015 

wydatki majątkowe 

11 Szkodna  

Zakup witryny chłodniczej do kuchni Domu 

Ludowego w Szkodnej 
2 895,00 

Dz. 921, rozdz. 

92109 wydatki bieżące 

Wymiana 2 szt. drzwi frontowych w Domu 

Ludowym w Szkodnej  
5 000,00 

Dz. 921, rozdz. 

92109 wydatki bieżące 

Montaż lamp oświetleniowych na istniejących 

słupach na terenie sołectwa Szkodna 
27 062,61 

Dz.900, rozdz.90015, 

wydatki bieżące 

12 
Wolica 

Ługowa 

Zakup wyposażenia do organizacji imprez 

sportowo-rekreacyjnych 
13 000,00 

Dz.926, rozdz.92605, 

wydatki majątkowe 

Adaptacja pomieszczenia w budynku przedszkola 

na zaplecze kuchenno-gospodarcze świetlicy 

wiejskiej 

10 000,00 

Dz.921, rozdz.92109, 

wydatki bieżące - 

6000 zł, wydatki 

majątkowe - 4.000 zł, 

Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej  5 000,00 
Dz.926, rozdz.92605, 

wydatki bieżące 

 
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce nr 

ewid. 842/2 
4 193,19 

Dz.926, rozdz.92601, 

wydatki majątkowe 

13 
Wolica 

Piaskowa 

Zakup szafek szkolno-ubraniowych do Szkoły 

Podstawowej w Wolicy Piaskowej  
2 697,00 

Dz.801, rozdz.80101 

wydatki bieżące 

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla 

jednostki OSP w Wolicy Piaskowej  
4 250,00 

Dz.754, rozdz.75412 

wydatki bieżące 

Utrzymanie stadionu, serwis sprzętu do 

pielęgnacji stadionu 
4 250,00 

Dz.926, rozdz.92601 

wydatki bieżące 

Budowa siłowni plenerowej przy stadionie 

sportowym w Wolicy Piaskowej 
13 038,00 

Dz.926, rozdz.92601, 

wydatki majątkowe 

Rozbudowa placu zabaw przy stadionie 

sportowym w Wolicy Piaskowej  
8 671,50 

Dz.926, rozdz.92605, 

wydatki majątkowe 

Zakup drzewek koło placu zabaw na stadionie 

sportowym w Wolicy Piaskowej 
360,00 

Dz.926, rozdz.92605, 

wydatki bieżące 

Organizacja imprezy Dzień Wolicy Piaskowej 

o charakterze sportowo-rekreacyjnym 
1 726,10 

Dz.926, rozdz.92605, 

wydatki bieżące 

14 
Zagorzyce 

Dolne  

Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia 

ulicznego przy drodze gminnej nr 107629 R na 

dł. ok 750 mb 

30 000,00 
Dz.900, rozdz.90015, 

wydatki majątkowe 

Odtworzenie tradycyjnego stroju kobiecego 

Zagorzyc Dolnych 
4 992,60 

Dz.921, rozdz.92195, 

wydatki bieżące 
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15 
Zagorzyce 

Górne 

Wymiana drzwi w garażu OSP oraz zakup 

sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP 

w Zagorzycach Górnych 

17 000,00 
Dz. 754, rozdz.75412, 

wydatki bieżące 

Zakup i montaż piłkochwytów i siatek do bramek 

na boisko UKS Płomień Zagorzyce 
4 000,00 

Dz.926, rozdz. 92601, 

wydatki majątkowe 

Zakup książek do biblioteki publicznej 

w Zagorzycach oraz zakup nagród dla 

uczestników konkursów organizowanych przez 

bibliotekę  

1 000,00 
Dz.921, rozdz.92116, 

wydatki bieżące 

Odtworzenie tradycyjnego stroju kobiecego 

Zagorzyc Górnych  
2 000,00 

Dz.921, rozdz.92195, 

wydatki bieżące 

Impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców 

sołectwa Zagorzyce Górne 
10 992,60 

Dz.926, rozdz.92605, 

wydatki bieżące 

 Razem  470 545,49  
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