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Poz. 896
UCHWAŁA NR XLIII/256/2018
RADY GMINY NIWISKA
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2018 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216,art. 217, art. 222,art. 223,
art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz.2077)
Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2018 rok w kwocie 30.647.524,74 zł., z tego:
a) dochody bieżące – 25.867.209.04 zł.,
b) dochody majątkowe – 4.780.315,70 zł., jak w poniższej tabeli:
Dział

Rozdz.

§

010
01095

0750

0870
700
70005
0550

0750

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
dochody bieżące:
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
Czynsz za obwody łowieckie
dochody majątkowe:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
sprzedaż działek rolnych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
wieczyste użytkowanie nieruchomości
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

Kwota w zł.
10.750,00
10.750,00
750,00

750,00

750,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
73.971,00
73.971,00
73.971,00
11.971,00
11.971,00

27.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

0830

750
75011

2010

75023
0640
0830
75045

2010

751
75101

2010

756
75601
0350

75615
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Wpływy z usług
czynsze za najem lokali, umowy opłata za c.o.
Wpłaty za gaz i energię elektryczną, wodę
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
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
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań
zleconych gminie
Urzędy gmin
dochody bieżące:
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
koszty upomnienia
Wpływy z usług
wynajem „Gimbusa”
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
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
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań
zleconych gminie
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
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
Dotacja na prowadzenie i aktualizacje rejestru
wyborców
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
dochody bieżące:
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
wpływy z karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

Poz. 896

35.000,00
27.000,00
35.000,00
41.191,00
37.091,00
37.091,00

37.091,00

37.091,00
4.000,00
4.000,00
2.500,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
100,00
100,00

100,00

100,00
1.230,00
1.230,00
1.230,00

1.230,00

1.230,00
3.589 559,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
623.342,00
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dochody bieżące:
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
dochody bieżące:
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty od posiadania psów
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
dochody bieżące:
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Opłata za zajęcie pasa drogowego
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
dochody bieżące:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
Wpływy z pozostałych odsetek
odsetki bankowe
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

Poz. 896

623.342,00
521.784,00
716,00
98.882,00
1.200,00
760,00

651.150,00
651.150,00
327.360,00
141.174,00
40.920,00
53.196,00
7.000,00
1.000,00
13.000,00
7.000,00
60.000,00
500,00
75.650,00
75.650,00
53.550,00
22.100,00
22.100,00
2.234.417,00
2.234.417,00
2.232.917,00
1.500,00
13.670.657,36
7.377.069,00
7.377.069,00
7.377.069,00
5.072.387,00
5.072.387,00
5.072.387,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
341.764,00
341.764,00
341.764,00
864.437,36
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dochody majątkowe:
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
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
Dotacja celowa na rozbudowę i przebudowę części
budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę
gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz
z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy
finansowej 2014 -2020
Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej
Oświata i wychowanie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Przedszkola
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja na dowóz dziecka z innej gminy do
przedszkola
Inne formy wychowania przedszkolnego
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego
Szkoły artystyczne
dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
Opłaty za wypożyczenie instrumentów uczniom szkoły
muzycznej I stopnia w Niwiskach
Pozostała działalność
dochody bieżące:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5,6
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5,6
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

Poz. 896

864.437,36

698.637,36

165.800,00

698.637,36

165.800,00
272.904,89
146.361,00
146.361,00
146.361,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
118.543,89
118.543,89

28.851,28

3.389,99
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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
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
Realizacja projektu p.n. „Edukacja szansą na rozwój”
Pomoc społeczna
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
dochody bieżące:
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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
dochody bieżące:
Wpływy z usług
opłata za pobyt w DPS
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki stałe
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące:
Wpływy z usług
Odpłatność za usługi opiekuńcze własne
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

Poz. 896

77.228,40

9.074,22

118.543,89
719.710,15

35.600,00

35.600,00

21.200,00

14.400,00
101.600,00
101.600,00
4.200,00
4.200,00
97.400,00
127.600,00
127.600,00
127.600,00
58.050,00
58.050,00
58.050,00
15.950,00
15.950,00
1.200,00
1.200,00

14.700,00
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Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
Pozostała działalność
dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
Odpłatność pensjonariuszy „Dziennego Domu Senior –
WIGOR”
dochody bieżące:
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
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
Dotacja na realizację projektu pt. „Budujemy
i wzmacniamy rodzinę – Kompleksowy program
wsparcia rodzin z terenu Gminy Niwiska” – RPO na
lata 2014-2020
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
dochody bieżące:
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
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
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
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody majątkowe:

Poz. 896

50,00
380.910,15
380.910,15
34.000,00
34.000,00
346.910,15

313.700,79

33.209,36

346.910,15
8.035 520,00
5.049 000,00
5.049 000,00

5.049 000,00

2.986 520,00
2.961.800,00

2.961.800,00

3.000,00

21.720,00

21.720,00
4.232.031,34
1.084 198,00
1.084 198,00
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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
Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu,
Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci
wodociągowej w Niwiskach-środki PROW
Gospodarka odpadami
dochody bieżące:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
dochody majątkowe:
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
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach:
Grębów, Jasienica Rosielna, majdan Królewski,
Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolskiśrodki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego
Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach:
Grębów, Jasienica Rosielna, majdan Królewski,
Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolskiwpłaty mieszkańców-środki prywatne
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Razem dochody

Poz. 896

1.084 198,00

1.084 198,00
318.153,00
318.153,00
318.153,00

318.153,00
2.821.680,34
2.821.680,34

1.768.851,37

1.052.828,97

1.768.851,37

1.052.828,97

8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
30.647.524,74

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości 31.477.524,74 zł., z tego:
a) wydatki bieżące – 24.275.666,04 zł., w tym: obsługa długu – 180.000,00 zł., wynagrodzenia i pochodne –
10.511.155,30 zł.
b) wydatki majątkowe – 7.201.858,70 zł., jak w poniższej tabeli:
Dział

Rozdz.

010
01010

§

Nazwa

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

Kwota w zł.

135.581,80
90.000,00
20 000,00
20 000,00
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wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4430

6050
inwestycje
01030

Dotacja

2850

01042

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4300

600
60014

6300

dotacje

60016
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

wynagrodzenia
i pochodne

3020

4010
4040
4110
4120
4170
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Poz. 896

Różne opłaty i składki

20 000,00

zwrot kosztów budowy odcinków wodociągu dla
mieszkańców

20 000,00

wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci
wodociągowej Niwiska-Trześń
Izby rolnicze
wydatki bieżące:
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup usług pozostałych
Remont dróg śródpolnych (Fundusz Sołecki
Niwiska)
Remont drogi śródpolnej k. sklepu w kierunku p.
Strzępki (Fundusz Sołecki Hucina)
Remont dróg śródpolnych w miejscowościach
Niwiska i Hucina
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R
Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sedziszów Młp.
w miejscowości Kosowy, Niwiska wraz z budową
chodnika w miejscowości Kosowy i Niwiska
i wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze
powiatowej Nr 1225R Kosowy-NiwiskaKamionka-Sedziszów Młp. w miejscowości
Kosowy
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Usunięcie ogrodzenia z pasa drogowego k.
Blicharza (Fundusz Sołecki Hucina)

70.000,00
70.000,00
70.000,00
2.838,00
2.838,00
2.838,00
42.743,80
42.743,80
42.743,80
42.743,80
20.743,80
2.000,00
20.000,00
1.667.504,35
830.000,00
830.000,00
830.000,00

830.000,00

821.760,55
391.760,55
1.500,00
1.500,00
191.960,55
148.847,00
12.630,00
25.453,00
3.647,00
1.383,55
1.383,55

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

4210

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4280
4300

4410
4430
4440

6050
inwestycje

60095
6050
inwestycje
700
70005

wynagrodzenia
i pochodne

4170

4210

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4260
4300

4500
710
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wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych
zakup materiałów do odśnieżanie i piaskowanie
dróg gminnych
zakupy materiałów do remontów przystanków
przy drogach gminnych
Zakupy do remontu przystanków w Leszczach
(Fundusz Sołecki Leszcze)
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych
konserwacje rowów przydrożnych i melioracje
remonty przystanków autobusowych przy
drogach gminnych
remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja drogi gminnej Niwiska-FoluszGrobla
Opracowanie projektu i budowa chodnika
w Trześni koło stadionu –III etap
Pozostała działalność
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup nieruchomości pod parking przy
cmentarzu parafialnym (Fundusz Sołecki
Kosowy)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia bezosobowe
Umowy-zlecenia - przeglądy techniczne obiektów
komunalnych
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
bieżące utrzymanie mienia komunalnego
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
wycena mienia komunalnego przeznaczonego do
sprzedaży
regulacja stanu prawnego mienia komunalnego
pozostałe usługi związane z utrzymaniem mienia
komunalnego
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
Działalność usługowa

Poz. 896

198.300,00
57.300,00
50.000,00
5.000,00
2.000,00
300,00
2.000,00
127.000,00
50.000,00
15.000,00
2.000,00
60.000,00
3.000,00
2.000,00
7.000,00
430.000,00
430.000,00
230.000,00
200.000,00
15.743,80
15.743,80
15.743,80
15.743,80
134.000,00
134.000,00
134.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
124.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
52.000,00
20.000,00
12.000,00
20.000,00
2.000,00
14.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

71004

wynagrodzenia
i pochodne

4170

720
72095

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4360

750
75011

wynagrodzenia
i pochodne

4010
4110

75022
3030
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Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia bezosobowe
Przygotowanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy przez urbanistę
Informatyka
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Wydatki na utrzymanie trwałości projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące:
Wynagrodzenia i pochodne pracowników
wykonujących zadania z zakresu administracji
rządowej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Rady gmin
wydatki bieżące:
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Poz. 896

14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
65.994,00
65.994,00
65.994,00
65.994,00
65.994,00

65.994,00
2.614.651,00
37.091,00
37.091,00
37.091,00
31.674,64
5.416,36
154.560,00
154.560,00
145.560,00

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

Diety radnych

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

Zwrot kosztów podróży radnym
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Urzędy gmin
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.335.580,00
2.335.580,00
3.000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3.000,00

4210
4220
4300
4700

75023
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

3020

4010

wynagrodzenia
i pochodne

4040
4100
4110
4120

wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
W tym: wynagrodzenia pracowników świetlic
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Inkaso sołtysów
Składki na ubezpieczenia społeczne
W tym: pracownicy świetlic
Składki na Fundusz Pracy
W tym: pracownicy świetlic

144.560,00
1.000,00
9 000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00

2.031.880,00
1.571.192,00
57.960,00
112.300,00
8.800,00
8.800,00
277.788,00
11.332,00
39.800,00
1.420,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

4140
4170

4210

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4220
4260
4280
4300

4360
4410
4430
4440
4700

75045
3030
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
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Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym świetlice
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
w tym świetlice
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieżące:
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zwrot kosztów podróży
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne

75075

wynagrodzenia
i pochodne

4170

4190

4210

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

Wynagrodzenia bezosobowe
Organizacja spotkań integracyjnych, konkursów
związanych z kultywowaniem tradycji (fundusz
Sołecki Siedlanka)
Zapewnienie obsługi artystycznej podczas
spotkań promujących Gminę Niwiska
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Nagrody konkursowe
Promocja sołectw poprzez organizacje
„Sołtysiady”
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów promocyjnych
Zakup materiałów i ubrań dla grupy
reprezentującej sołectwo Hucisko w tym
materiały do wieńca (Fundusz Sołecki Hucisko)
Zakup ubiorów, materiałów dla grupy
reprezentującej sołectwo (Fundusz Sołecki
Hucina)
Organizacja spotkań integracyjnych, konkursów
związanych z kultywowaniem tradycji (fundusz
Sołecki Siedlanka)

Poz. 896

2.000,00
20.000,00
300.700,00
60.000,00
8.000,00
8.000,00
35.000,00
2.000,00
85.000,00
5.000,00
10.000,00
30.000,00
20.000,00
40.700,00
10.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
45.700,00
45.700,00
6.000,00
6.000,00
2.000,00
4.000,00
39.700,00
8.000,00
8.000,00
20.500,00
6.000,00
500,00

1.500,00

3.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

4300

75095
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

3030

Zakup materiałów i ubrań dla grupy
reprezentującej sołectwo Leszcze (Fundusz
Sołecki Leszcze)
Zakup materiałów do wieńca i ubrań dla grupy
reprezentującej sołectwo Niwiska (Fundusz
Sołecki Niwiska)
Zakup materiałów, strojów dla grupy
reprezentującej sołectwo Trześń, materiały do
wieńca (Fundusz Sołecki Trześń)
Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów i uszycie ubrań dla grupy
reprezentującej sołectwo Hucisko (Fundusz
Sołecki Hucisko)
Wykonanie tablic ogłoszeniowych (Fundusz
Sołecki Hucina)
Zakup materiałów do wieńca i ubrań dla grupy
reprezentującej sołectwo Niwiska (Fundusz
Sołecki Niwiska)
Organizacja Targów Rodzimej Tradycji (Fundusz
Sołecki Niwiska)
Opracowania graficzne folderów, wizytówek,
kalendarzy i materiałów informacyjnych
promujących gminę
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Ryczałty dla sołtysów

4210

4300

751
75101
zadania
z zakresu
administracji
rządowej
zlecone
wynagrodzenia
i pochodne
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4110
4120
4170

Poz. 896

500,00

6.000,00

3.000,00
11.200,00
1.000,00
1.200,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
41.620,00
41.620,00
34.020,00
34.020,00
34.020,00

wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
wydatki związane z poborem podatków i opłat

7.600,00

Zakup usług pozostałych

4.500,00

wydatki związane z poborem podatków i opłat
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
wydatki bieżące:

4.500,00

Aktualizacja rejestru wyborców

1.230,00

wynagrodzenia i pochodne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

3.100,00
3.100,00

1.230,00
1.230,00
1.230,00

657,53
94,05
13,48
550,00
572,47

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4210
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Zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

754
75404

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Przekazanie środków na dofinansowanie zakup
sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji
w Kolbuszowej
Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych

75412
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

wynagrodzenia
i pochodne

3030

4110
4120
4170

4210

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4300

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP
uczestniczących w działach ratowniczych lub
szkoleniu pożarniczym
wynagrodzenia i pochodne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Doposażenie jednostki OSP Niwiska w sprzęt
p.poż. i umundurowanie (Fundusz Sołecki
Niwiska)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP
Hucina (Fundusz Sołecki Hucina)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP
Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP
Hucisko (Fundusz Sołecki Hucisko)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP
Zapole (Fundusz Sołecki Zapole)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP
Przyłęk (Fundusz Sołecki Przyłęk)
Bieżące utrzymanie jednostek OSP
Bieżące remonty budynków remiz OSP
Zakup usług pozostałych
Szkolenie strażaków OSP Niwiska (Fundusz
Sołecki Niwiska)
Bieżące utrzymanie jednostek OSP
Bieżące remonty budynków remiz OSP

Poz. 896

572,47

212.321,99
3.300,00
3.300,00
3.300,00

3.300,00

3.300,00
207.021,99
177.400,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00
44.100,00
2.100,00
1.000,00
41.000,00
123.300,00
66.300,00
6.000,00
2.000,00
1.300,00
3.000,00
5.000,00
4.000,00
35.000,00
10.000,00
34.000,00
4.000,00
20.000,00
10.000,00
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4260
4280
4430

4210

Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Różne opłaty i składki
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa części budynku gospodarczego pod
garaż na samochód pożarniczy (dokumentacja i I
etap) w remizie OSP w Hucisku (Fundusz Sołecki
Hucisko)
Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole poprzez
budowę garażu-I Etap (fundusz Sołecki Zapole)
Zarządzanie kryzysowe
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

6050

inwestycje

75421

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych
757
75702

obsługa długu

8070

758
75818
4810
rezerwy

75863

6057
6059

inwestycje

801
80101
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Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące:
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
instrumentów finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące:
Rezerwy
rezerwa ogólna
rezerwa celowa na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dotacja z RPO
Dotacja Ministerstwa Sportu
Środki własne budżetu
rozbudowę i przebudowę części budynku Szkoły
Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną
z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem
klasopracowni w ramach perspektywy finansowej
2014 -2020
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące:
Dotacje:

Poz. 896

15.000,00
3.000,00
5.000,00
29.621,99
29.621,99
17.290,83

12.331,16
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
1.039.051,79
105.821,15
105.821,15
105.821,15
32.000,00
73.821,15
933.230,64
933.230,64
698.637,36
234.593,28
698.637,36
165.800,00
68.793,28

933.230,64

9.948.198,76
5.246.609,87
4.918.609,87
594.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

2590
dotacja
podmiotowe

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

3020

4010
4040
4110
4120
wynagrodzenia
i pochodne

4170

4210

4220
4240
wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4260
4280
4300

4360
4410
4430
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Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną
dotacja na zadania bieżące dla szkoły
podstawowej w Hucinie prowadzonej przez
Stowarzyszenie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
z tego:
Szkoła podstawowa Niwiska
Szkoła podstawowa Trześń
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Siedlanka
Szkoła podstawowa Kosowy
Szkoła podstawowa Przyłęk
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym: nagrody Wójta
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
w tym: nagrody Wójta
Składki na Fundusz Pracy
w tym: nagrody Wójta
Wynagrodzenia bezosobowe
z tego:
Szkoła podstawowa Niwiska
Szkoła podstawowa Trześń
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Siedlanka
Szkoła podstawowa Kosowy
Szkoła podstawowa Przyłęk
Nagrody Wójta
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
Remont pomieszczeń klasowych w Szkole
Podstawowej w Siedlance (Fundusz Sołecki
Siedlanka)
Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
w tym:
Remont pomieszczeń klasowych w Szkole
Podstawowej w Siedlance (Fundusz Sołecki
Siedlanka)
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki

Poz. 896

594.000,00

594.000,00

145.162,00

35.800,00
26.428,00
15.629,00
23.546,00
15.929,00
27.830,00
3.668.070,00
2.796.809,00
6.274,00
209.688,00
481.371,00
1.073,00
174.602,00
153,00
5.600,00
942.336,00
602.654,00
407.387,00
686.127,00
414.523,00
607.543,00
7.500,00
511.377,87
51.754,87
4.254,87
4.254,87
1.500,00
21.600,00
188.800,00
3.500,00
63.915,00
10.000,00
10.000,00
9.100,00
1.900,00
5.600,00
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4520
4700

6050
inwestycje

6190
dotacje

80103

Dotacja
podmiotowa

2590

3020

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

wynagrodzenia
i pochodne

4010
4040
4110
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Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Szkoła podstawowa Niwiska
Szkoła podstawowa Trześń
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Siedlanka
Szkoła podstawowa Kosowy
Szkoła podstawowa Przyłęk
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucinie II
etap (Fundusz Sołecki Hucina)
Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły
podstawowej w Kosowach I etap
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy,
na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań
zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Zlecenie stowarzyszeniu wykonania adaptacji
(akustyki) w sali w szkole podstawowej
w Niwiskach (środki własne budżetu)
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
wydatki bieżące:
dotacje
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną
dotacja podmiotowa dla oddziału zerowego
prowadzonego przez Stowarzyszenie w Hucinie
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
z tego:
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Niwiska
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Trześń
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Siedlanka
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Kosowy
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Przyłęk
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Hucisko
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne

Poz. 896

159.342,00
1.366,00
3.000,00
177.606,00
79.972,00
54.014,00
101.495,87
39.459,00
58.831,00
328.000,00
307.000,00
7.000,00
300.000,00

21.000,00

21.000,00

541.354,00
541.354,00
66.000,00
66.000,00

66.000,00
23.477,00
23.477,00
3.972,00
3.758,00
4.188,00
4.432,00
3.285,00
3.842,00
367.709,00
283.335,00
20.394,00
55.958,00
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4120

4210
4240
4260
4280
4300
4360
4410
4430
4440
wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4700

80104

2310

2540
dotacja
podmiotowa
80106
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Składki na Fundusz Pracy
z tego:
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Niwiska
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Trześń
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Siedlanka
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Kosowy
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Przyłęk
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Hucisko
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
z tego:
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Niwiska
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Trześń
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Siedlanka
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Kosowy
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Przyłęk
oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Hucisko
Przedszkola
wydatki bieżące:
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
dotacja podmiotowa dla przedszkola
niepublicznego ”Kraina Radości” w Hucinie
prowadzonego przez Stowarzyszenie
Inne formy wychowania przedszkolnego

Poz. 896

8.022,00
62.006,00
62.926,00
67.028,00
65.908,00
51.320,00
58.521,00
84.168,00
6.490,00
11.350,00
35.480,00
700,00
6.600,00
2.400,00
350,00
1.100,00
19.198,00
500,00
26.768,00
14.503,00
24.819,00
6.151,00
5.850,00
6.077,00
152.320,00
152.320,00
58.320,00

94.000,00
94.000,00
226.000,00
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2540

dotacja
podmiotowa

80110
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

3020

4010

wynagrodzenia
i pochodne

4040
4110

4120

4210
4240
wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700

80113
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wydatki bieżące:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych
prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW
Niwiska w miejscowościach Przyłęk i Niwiska
dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego
prowadzonego przez Stowarzyszenie „Wesoły
Promyk” w Siedlance
dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego
prowadzonego przez Stowarzyszenie „Tęcza
” w Trześni
Gimnazja
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia pracowników gimnazjum
Nagrody Wójta
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
gimnazjum
Składki na ubezpieczenia społeczne – nagrody
Wójta
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy pracowników
gimnazjum
Składki na Fundusz Pracy– nagrody Wójta
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

wynagrodzenia

4010

wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Poz. 896

226.000,00
226.000,00
175.000,00

28 000,00

23 000,00
1.078.339,00
1.078.339,00
41.481,00
41.481,00
988.512,00
723.792,00
720.392,00
3.400,00
82.057,00
159.771,00
159.189,00
582,00
22.892,00
22.808,00
84,00
48.346,00
8.000,00
1.000,00
300,00
1.500,00
2.000,00
1.000,00
500,00
33.546,00
500,00
290.433,00
290.433,00
500,00
500,00
163.933,00
128.760,00
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i pochodne

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4040
4110
4120

4210
4270
4280
4300

4430
4440
4500

80132

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

3020

4010

4040
4110
wynagrodzenia
i pochodne
4120

4170

4210
4240

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4260
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4520
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Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Dowóz dzieci do szkoły (Fundusz Sołecki
Kosowy)
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
Szkoły artystyczne
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia pracowników szkoły
Nagroda Wójta
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
szkoły
Składki na ubezpieczenia społeczne – nagrody
Wójta
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy pracowników szkoły
Składki na Fundusz Pracy– nagrody Wójta
Wynagrodzenia bezosobowe
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

Poz. 896

10.000,00
22.018,00
3.155,00
126.000,00
50.000,00
3.000,00
1.000,00
55.000,00
15.000,00
10 000,00
5.000,00
2.000,00
2.010.302,00
2.010.302,00
88.945,00
88.945,00
1.647.057,00
1.267.138,00
1.264.638,00
2.500,00
83.068,00
253.692,00
253.264,00
428,00
36.159,00
36.097,00
62,00
7.000,00
274.300,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
1.000,00
85.000,00
1.000,00
4.000,00
800,00
84.200,00
300,00
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4700
80146

4300
wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

80150

3020
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

4010
4110
4120
wynagrodzenia
i pochodne

4210
4240
wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4260
4300
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Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup usług pozostałych
Szkoła podstawowa Niwiska
Szkoła podstawowa Trześń
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Siedlanka
Szkoła podstawowa Kosowy
Szkoła podstawowa Przyłęk
Gimnazjum Publiczne Niwiska
Szkoła muzyczna
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Szkoła podstawowa Niwiska
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Siedlanka
Szkoła podstawowa Kosowy
Szkoła podstawowa Przyłęk
Szkoła podstawowa Trześń
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Szkoła podstawowa Niwiska
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Siedlanka
Szkoła podstawowa Kosowy
Szkoła podstawowa Przyłęk
Szkła podstawowa Trześń
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Szkoła podstawowa Siedlanka
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Szkoła podstawowa Siedlanka
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Kosowy
Szkoła podstawowa Przyłęk
Zakup energii
Szkoła podstawowa Przyłęk
Zakup usług pozostałych
Szkoła podstawowa Przyłęk

Poz. 896

3.000,00
46.904,00
46.904,00
46.904,00
46.904,00
6.133,00
4.697,00
3.334,00
5.354,00
3.605,00
4.939,00
6.995,00
11.847,00
114.680,00
114.680,00
6.088,00
6.088,00
636,00
478,00
1.744,00
859,00
1.953,00
418,00
104.592,00
86.488,00
15.834,00
2.270,00
10.580,00
14.110,00
23.287,00
13.659,00
32.421,00
10.535,00
4.000,00
700,00
700,00
1.300,00
400,00
300,00
100,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
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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
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych

80152

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

wynagrodzenia
i pochodne

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

3020

4010
4110
4120

4240

4300

80195

2007

dotacje

2009

wynagrodzenia

4017

Poz. 896

67.244,00

67.244,00
3.936,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3.936,00

Gimnazjum
Szkoła Muzyczna
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Gimnazjum
Szkoła Muzyczna
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Gimnazjum
Zakup usług pozostałych
Gimnazjum
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
Dotacje:
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5
ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich , z wyłączeniem wydatków
klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5
ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich , z wyłączeniem wydatków
klasyfikowanych w paragrafie 205
Realizacja projektu p.n. ”Edukacja szansa na
rozwój-dotacja dla partnera projektu Gminy
Majdan Królewski
Realizacja projektu p.n. ”Edukacja szansa na
rozwój-dotacja dla partnera projektu ALDEOSystemy Zarządzania Sp. z o.o.
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.612,00
324,00
62.308,00
51.471,00
9.479,00
1.358,00
58.239,00
4.069,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
174.012,89
174.012,89
32.241,27

28.851,28

3.389,99

22.901,57

9.339,70
83.826,10
62.745,52
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i pochodne

4019
4117
4119
4127
4129

4217
4219
4307
4309
4440
wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

851
85149

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4300

wydatki

Poz. 896

7.372,50
10.729,51
1.260,68
1.537,26
180,63
83.826,10
57.945,52
1.500,24
176,28
715,88
84,12
55.469,00
7.205,00
7.566,00
9.322,00
15.380,00
4.293,00
8.894,00
2.809,00
2.476,52
55.469,00
58.550,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00

Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup usług pozostałych
wydatki związane z realizacją Gminnego
programu zwalczania narkomanii

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne

48.550,00
48.550,00
15.000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15.000,00
33.550,00

4210

wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia

85154

wynagrodzenia
i pochodne

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Realizacja projektu p.n. ”Edukacja szansa na
rozwój-Gmina Niwiska –beneficjent projektu
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
z tego:
Szkoła podstawowa Niwiska
Szkoła podstawowa Trześń
Szkoła podstawowa Hucisko
Szkoła podstawowa Siedlanka
Szkoła podstawowa Kosowy
Szkoła podstawowa Przyłęk
Gimnazjum Publiczne Niwiska
Realizacja projektu p.n. ”Edukacja szansa na
rozwój-Gmina Niwiska –beneficjent projektu
Odpis na FSS dla nauczycieli emerytów
i rencistów
Ochrona zdrowia
Programy polityki zdrowotnej
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup usług zdrowotnych

4280

85153

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych
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17.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4300

Zakup usług pozostałych

4210

Pomoc społeczna
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych - zadanie własne
Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

852
85205

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach centrum
integracji społecznej
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
wkład własny
zadania rządowe
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

85213

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4130

85214

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

3110

4330

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
zadania rządowe
zadania własne
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych - własne
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
zadania własne

85215
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3110

Poz. 896

16.550,00
1.410.932,15
1.200,00
1 200,00
1 200,00
600,00
600,00

37.800,00

37.800,00
37.800,00
2.200,00
14.400,00
21.200,00
37.800,00

37.800,00

305.400,00
305.400,00
305.400,00
137.400,00
137.400,00
97.400,00
40.000,00
168.000,00
168.000,00
168.000,00

Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące:

3.000,00
3.000,00

Świadczenia społeczne

2.900,00

wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4300

85216

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

3110

85219

wynagrodzenia
i pochodne

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4010
4040
4110
4120

4210
4280
4300
4360
4410
4440
4480

85228

wynagrodzenia
i pochodne

4110
4120
4170

85230

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

3110
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Zakup usług pozostałych

Poz. 896

100,00

Zasiłki stałe
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych

127.600,00
127.600,00
127.600,00
127.600,00

Świadczenia społeczne

127.600,00

zadania rządowe
Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
zadania rządowe
zadania własne
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Podatek od nieruchomości
utrzymanie GOPS-zadanie własne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
zadania własne
wynagrodzenia i pochodne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Pomoc w zakresie dożywiania
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych- środki własne
świadczenia na rzecz osób fizycznych

127.600,00
271.050,00
271.050,00
271.050,00

Świadczenia społeczne

58.050,00
213.000,00
253.200,00
194.581,80
17.218,20
36.900,00
4.500,00
17.850,00
2.300,00
300,00
3.100,00
850,00
3.000,00
7.700,00
600,00
17.850,00
51.900,00
51.900,00
51.900,00
14.700,00
37.200,00
51.900,00
7.400,00
1.400,00
43.100,00
47.300,00
47.300,00
47.300,00
6.000,00
6.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

4220
4300
85295

3020

wynagrodzenia
i pochodne

4010
4017
4019
4040
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4170
4177
4179

4210
4217
4219
4247
4249

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4220
4260
4280
4300
4307
4309
4360
4410
4440
4520
4700
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wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
„Dzienny Dom Senior – WIGOR”
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
wynagrodzenia i pochodne pracowników
„Dziennego Domu Senior – WIGOR”
Projekt Budujemy i wzmacniamy rodzinę –
kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu
Gminy Niwiska-RPO na lata 2014-2020
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
wydatki na utrzymanie „Dziennego Domu Senior
– WIGOR”

Poz. 896

41.300,00
29.300,00
12.000,00
565.682,15
565.682,15
315,00
315,00
315,00
403.751,12
67.590,00
87.003,74
9.210,49
9.770,00
17.099,00
39.487,86
4.180,31
2.998,00
5.657,62
598,93
1.000,00
143.919,41
15.235,76
98.457,00
305.294,12
161.616,03
5.000,00
12.676,28
1.341,95
24.288,72
2.571,28
4.000,00
15.000,00
150,00
85.824,00
667,17
70,63
2.160,00
1.000,00
6.000,00
516,00
350,00
120 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

854
85415

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

3240
3260

85416

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

3240

4210

85501

2910

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

3110

wynagrodzenia
i pochodne

4010
4040
4110
4120

wydatki
związane
z realizacją ich

Projekt Budujemy i wzmacniamy rodzinę –
kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu
Gminy Niwiska-RPO na lata 2014-2020
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
w tym:
wkład własny na dofinansowanie wypłat
stypendiów socjalnych
wkład własny na dofinansowanie wypłat zasiłków
szkolnych
Pomoc materialne dla uczniów o charakterze
motywacyjnym
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Stypendia dla uczniów
wkład własny na wypłatę stypendium za wyniki
w nauce
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
zakup statuetek za wyniki w nauce

855

Dotacje
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4210
4280
4300

Poz. 896

41.616,03
80.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
50.000,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Rodzina
Świadczenie wychowawcze
wydatki bieżące:
Dotacje
Zwrot dotacji oraz odpłatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych
z naruszeniem
procedur
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat
ubiegłych
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
świadczenia na rzecz osób fizycznych

8.107.482,00
5.050,000,00
5.050,000,00
1.000,00

Świadczenia społeczne

4.974.000,00

wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

1.000,00

1.000,00
5.049.000,00
4.974.000,00

56.680,00
46.150,00
2.300,00
7.200,00
1.030,00
18.320,00
7.802,35
200,00
5.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

zadań
statutowych

4360
4410
4440
4700

85502

Dotacje

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

wynagrodzenia
i pochodne

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

2910

3110

4010
4040
4110
4120

4210
4300
4360
4410
4430
4440
4700

85503

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
wydatki bieżące:
Dotacje
Zwrot dotacji oraz odpłatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych
z naruszeniem
procedur
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat
ubiegłych
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Karta dużej rodziny
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych -własne

4300

Zakup usług pozostałych

4010

Wspieranie rodziny
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne -własne
Wynagrodzenia osobowe pracowników

85504

wynagrodzenia

– 27 –

Poz. 896

1.000,00
200,00
1.567,65
2.550,00

2.983.520,00
2.983.520,00
21.720,00

21.720,00

21.720,00
2.961.800,00
2.721.800,00
2.721.800,00
227.372,00
54.743,00
6.009,00
164.820,00
1.800,00
12.628,00
1.000,00
5.000,00
1.500,00
626,68
500,00
2.371,32
1.630,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

2.000,00

37.642,00
37.642,00
35.656,00
28.056,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

i pochodne

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4040
4110
4120

4410
4440
4700

85505

2580

85508
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

3110
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Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
wydatki bieżące:
Dotacje
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja dla Żłobka „Jacek” w Siedlance
prowadzonego przez Stowarzyszenie „Puchatek”
w Przyłęku
Rodziny zastępcze
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych -własne
Świadczenia społeczne
Działalność placówek opiekuńczowychowawczych
wydatki bieżące:
świadczenia na rzecz osób fizycznych

85510

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

3110

900
90001

dotacja

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

2650

4430

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki bieżące:
dotacja
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
samorządowego zakładu budżetowego
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Różne opłaty i składki
zwrot kosztów budowy odcinków sieci
kanalizacyjnej dla mieszkańców

6050
6057
6059
inwestycje

Świadczenia społeczne

wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do
budynków Niwiska – Okręglica i Hucina ul.
Grabowa i ul. Graniczna
Wykup gruntów pod budowę przepompowni do
kanalizacji Hucisko-Zapole

Poz. 896

1.600,00
5.200,00
800,00
1.986,00
500,00
1.186,00
300,00
23.400,00
23.400,00
23.400,00
23.400,00
23.400,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
5.184.915,27
1.759.420,76
88.500,00
58.500,00
58.500,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.670.920,76
420.000,00
1.084 198,00
166.722,76
400.000,00
20.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

90002

wynagrodzenia
i pochodne

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4010
4110
4120

4210
4300

90005
6057
6059

inwestycje

90013

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku,
Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa
odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach-środki
PROW
Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku,
Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa
odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach-środki
własne
Gospodarka odpadami
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
zakup usług związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi i utworzenie
i prowadzenie PSZOK
egzekucja
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach:
Grębów, Jasienica Rosielna, majdan Królewski,
Markowa,
Niwiska,
Ostrów,
Sędziszów
Małopolski- środki Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach:
Grębów, Jasienica Rosielna, majdan Królewski,
Markowa,
Niwiska,
Ostrów,
Sędziszów
Małopolskiwpłaty
mieszkańców-środki
prywatne
Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach:
Grębów, Jasienica Rosielna, majdan Królewski,
Markowa,
Niwiska,
Ostrów,
Sędziszów
Małopolski- środki budżetu gminy
Schroniska dla zwierząt
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

Poz. 896

1.084 198,00

166.722,76
318.153,00
318.153,00
11.783,00
9.600,00
1.909,00
274,00
306.370,00
39.769,00
266.601,00
261 601,00
5.000,00
2.839.341,51
2.839.341,51
1.768.851,37
1.070.490,14

1.768.851,37

1.052.828,97

17.661,17
10 000,00
10.000,00
10.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5.000,00

4260

Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące:
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup energii

90015

wydatki
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250.000,00
210.000,00
210.000,00
80.000,00
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związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4300

210.000,00

Zakup usług pozostałych

4170

921
92109

2480

2820
dotacja celowa

4170
wynagrodzenia
i pochodne

4210
wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

Zakup energii i konserwacja oświetlenia
i dystrybucja

4300

90019

dotacja
podmiotowa

130.000,00

4210
4190

inwestycje

Poz. 896

Zakup usług pozostałych

wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa oświetlenia ulicznego koło stadionu przy
ul. Sportowej i ul. Rekreacyjnej (Fundusz Sołecki
Hucina)
Opracowanie dokumentacji na modernizację
oświetlenia ulicznego Kosowy-Trześnik-Hucina
Opracowanie dokumentacji na budowę
oświetlenia ulicznego Leszcze-Poręby
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia bezosobowe
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Nagrody konkursowe

6050

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące:
dotacja podmiotowa
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Dotacja celowa
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Dotacja dla Stowarzyszenia na wykonanie
zagospodarowania terenu rekreacyjnego
w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej
w Leszczach-zaplecze kuchenne (Fundusz
Sołecki Leszcze)
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej
w Leszczach-zaplecze kuchenne (Fundusz
Sołecki Leszcze)
Doposażenie świetlicy i zaplecza kuchennego
świetlicy wiejskiej w Siedlance (Fundusz Sołecki
Siedlanka)
Zakup książek do biblioteki i świetlicy wiejskiej
w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)

40.000,00
40.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
8.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
330.450,83
330.450,83
325.450,83
280.000,00
280.000,00
15.000,00
15.000,00

15.000,00
300,00
300,00
300,00

30.150,83
29.500,00
13.500,00

4.000,00
1.000,00
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4300

6050
inwestycje

926
92601

4170

wynagrodzenia
i pochodne

4210

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych
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Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do
świetlicy wiejskiej w Zapolu (Fundusz Sołecki
Zapole)
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
i zaplecza kuchennego w Przyłęku (Fundusz
Sołecki Przyłęk)
Zakup gier, materiałów dla świetlicy wiejskiej dla
dzieci i młodzieży (Fundusz Sołecki Przyłęk)
Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego
w świetlicy wiejskiej w Hucisku- (Fundusz
Sołecki Hucisko)
Spotkanie integracyjne pokoleń z okazji święta
ziemniaka lub tradycji bożonarodzeniowychspotkanie pokoleniowe promocyjne (Fundusz
Sołecki Hucisko)
Zakup usług pozostałych
Spotkanie integracyjne dzieci i seniorów
(Fundusz Sołecki Trześń)
wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup montaż agregatu chłodniczego w świetlicy
wiejskiej w Kosowach (Fundusz Sołecki
Kosowy)
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia bezosobowe
Remont budynku szatni w Leszczach (Fundusz
Sołecki Leszcze)
Koszenie stadionu w Siedlance (Fundusz Sołecki
Siedlanka)
Remont szatni sportowej i ogrodzenia stadionu,
zakup drzew i krzewów do nasadzeń (Fundusz
Sołecki Przyłęk)
Remont ogrodzenia stadionu i ławek
stadionowych (fundusz Sołecki Trześń)
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
remont budynku szatni w Leszczach (Fundusz
Sołecki Leszcze)
Zakup wózka do sypania linii na boisku
sportowym w Niwiskach (Fundusz Sołecki
Niwiska)
Zakup suszarki do szatni sportowej (Fundusz
Sołecki Hucina)
Zakup wyposażenia, ubrań, sprzętu sportowego
dla drużyny sołeckiej, sportowej (Fundusz
Sołecki Kosowy)
Remont szatni sportowej i ogrodzenia stadionu,
zakup drzew i krzewów do nasadzeń (Fundusz
Sołecki Przyłęk)
Zakup podkaszarki (Fundusz Sołecki Przyłęk)

Poz. 896

3.000,00

3.000,00
1.000,00
2.000,00

2.000,00
650,83
650,83
5.000,00
5.000,00
5.000,00
292.660,80
103.516,20
93.516,20
17.716,20
17.716,20
716,20
1.000,00
4.000,00
12.000,00
75.800,00
50.800,00
1.800,00
500,00
2.500,00
5.000,00

10.000,00
1.000,00
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4260
4300

6060
zakupy
inwestycyjne
92605

Dotacje

wynagrodzenia
i pochodne

2820

4170

4210
wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4300
4430

92695

4170
wynagrodzenia
i pochodne

4210

wydatki
związane
z realizacją ich
zadań
statutowych

4300
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Remont ogrodzenia stadionu i ławek
stadionowych (fundusz Sołecki Trześń)
utrzymanie gminnych obiektów sportowych
Zakup energii
w tym: energia boisko „Orlik”
Zakup usług pozostałych
utrzymanie gminnych obiektów sportowych
wydatki majątkowe:
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup ciągniczka (kosiarki) do koszenia stadionu
(Fundusz Sołecki Trześń)
Zadania w zakresie kultury fizycznej
wydatki bieżące:
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
wynagrodzenia i pochodne

Poz. 896

10.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
165.900,80
165.900,80
145.000,00
9.100,80

Wynagrodzenia bezosobowe

9.100,80

Turnieje sportowe organizowane przez Wójta
Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego
(Fundusz Sołecki Przyłęk)
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Turnieje sportowe - zakup nagród rzeczowych
Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Turnieje sportowe organizowane przez Wójta
Różne opłaty i składki
Turnieje sportowe organizowane przez Wójta
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia bezosobowe
Doposażenie placu zabaw w Przyłęku, remont
ogrodzenia, wyrównanie placu i zasiew trawy
(Fundusz Sołecki Przyłęk)
Utrzymanie placów zabaw
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup namiotu ogrodowego (Fundusz Sołecki
Niwiska)
Doposażenie placu zabaw w Przyłęku, remont
ogrodzenia, wyrównanie placu i zasiew trawy
(Fundusz Sołecki Przyłęk)
Utrzymanie placów zabaw
Zakup usług pozostałych
Utrzymanie placów zabaw
Doposażenie placu zabaw w Przyłęku, remont
ogrodzenia, wyrównanie placu i zasiew trawy
(Fundusz Sołecki Przyłęk)
Razem wydatki

6.600,80
2.500,00
11.800,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
300,00
300,00
23.243,80
23.243,80
6.000,00
6.000,00
1.000,00
5.000,00
17.243,80
14.243,80
1.500,00
12.243,80
500,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
31.477.524,74
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Poz. 896

3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 830.000,00 zł.
4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 830.000,00 zł zostanie sfinansowany:
a) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 830.000,00 zł.
5. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.150.356,26 zł. z następujących tytułów:
a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.150.356,26 zł., zgodnie z poniższą tabelą:
§
952

Przychody
Treść
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
Razem

Kwota w zł.
2.150.356,26 zł.
2.150.356,26 zł.

6. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.320.356,26 zł., z następujących tytułów:
a) spłata zaciągniętych pożyczek – 50.000,00 zł.,
b) spłata zaciągniętych kredytów – 1.270.356,26 zł., zgodnie z poniższą tabelą:
§
992

Rozchody
Treść
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Razem

Kwota w zł.
1.320.356,26 zł.
1.320.356,26 zł.

7. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 2.150.356,26 zł., z tego:
a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na
w kwocie 1.320.356,26 zł,

spłatę

wcześniej

zaciągniętych

pożyczek i kredytów

b) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 830.000,00 zł.
§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z poniższymi tabelami:
Dochody
Dział
750

Rozdział

§

75011

2010
75045

2010

751
75101

Treść
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
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
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
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
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
z tego:
dochody bieżące:

Kwota w zł.
37.191,00
37.091,00
37.091,00
37.091,00
37.091,00
100,00
100,00
100,00
100,00

1.230,00
1.230,00
1.230,00
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85213

2010
85228

2010
855
85501

2060

85502

2010
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dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
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
Pomoc społeczna
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
dochody bieżące:
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
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
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące:
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
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
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
dochody bieżące:
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
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
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
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
Razem dochody

Poz. 896

1.230,00
1.230,00
35.900,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
8.010.800,00
5.049.000,00
5.049.000,00
5.049.000,00

5.049.000,00

2.961,800,00
2.961,800,00
2.961,800,00
2.961,800,00
8.085.121,00

Wydatki
Dział

Rozdział

§

750
75011

4010
4110
75045

Nazwa
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
zadania z zakresu administracji rządowej
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieżące:

Kwota w zł.
37.191,00
37.091,00
37.091,00
37.091,00
37.091,00
37.091,00
31.674,64
5.416,36
100,00
100,00
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3030
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75101

4110
4120
4170
4210
852
85213

4130
85228

4110
4120
4170
855
85501

3110
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4360
4410
4440
4700
85502
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wydatki jednostek budżetowych
zadania z zakresu administracji rządowej
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
zadania z zakresu administracji rządowej
wynagrodzenia i pochodne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach centrum integracji społecznej
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
wynagrodzenia i pochodne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

Poz. 896

100,00
100,00
100,00
100,00
1.230,00
1.230,00
1.230,00
1.230,00
1.230,00
657,53
94,05
13,48
550,00
572,47
572,47
35.900,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
2.600,00
400,00
11.700,00
8.010.800,00
5.049.000,00
5.049.000,00
4.974.000,00
4.974.000,00
56.680,00
46.150,00
2.300,00
7.200,00
1.030,00
18.320,00
7.802,35
200,00
5.000,00
1.000,00
200,00
1.567,65
2.550,00
2.961.800,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

3110
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4120
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i rentowe z ubezpieczenia społecznego
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Razem wydatki

Poz. 896

2.961.800,00
2.721.800,00
2.721.800,00
227.372,00
54.743,00
6.009,00
164.820,00
1.800,00
12.628,00
1.000,00
5.000,00
1.500,00
626,68
500,00
2.371,32
1.630,00
8.085.121,00

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
a) ogólna rezerwa budżetowa – 32.000,00 zł.,
b) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 73.821,15 zł.
§ 4. Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ustala się zakres i wysokość dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach
w wysokości 58.500,00 zł., z tego:
a) do 1m3 ścieków dla Grupy I – gospodarstwa domowe – w wysokości 0,50 zł., przyjmując ilość
odprowadzonych ścieków w wysokości 117 000 m3 – kwota 58.500,00 zł.
§ 6. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2018, wynikające
z odrębnych ustaw:
1. Stosownie do art.18 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz.U. z 2016 r., poz. 4872, ze zmianami.) dochody z opłat za
zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18 1 oraz dochody określone w art.11 1 tej ustawy w wysokości
53.550,00 zł., wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w wysokości 48.550,00 zł. oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości
5.000,00 zł., o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U. z 2017r., poz. 783, ze zmianami); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2017r., poz.519 ze zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, w wysokości
8.000,00 zł., stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów
przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
3. Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r.,
poz.301 ze zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we
wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie
warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
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4. Stosowanie do art. 6 r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j.t. z 2017r. poz.1289) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 318.153,00 zł. przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, tj. koszty:
a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
c) obsługi administracyjnej tego systemu.
§ 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w podziale na Sołectwa w wysokości 290.258,84zł., zgodnie z poniższą tabelą:
Dział

Rozdział

Nazwa Sołectwa

010

01042

Sołectwo Niwiska

010

01042

Sołectwo Hucina

600

60016

Sołectwo Hucina

600

60016

Sołectwo Leszcze

600

60095

Sołectwo Kosowy

750

75075

Sołectwo
Siedlanka

750

75075

Sołectwo Hucisko

750

75075

Sołectwo Hucisko

750

75075

Sołectwo Hucina

750

75075

Sołectwo Hucina

750

75075

Sołectwo Leszcze

750

75075

Sołectwo Niwiska

750

75075

Sołectwo Niwiska

750

75075

Sołectwo Trześń

754

75412

Sołectwo Niwiska

754

75412

Sołectwo Niwiska

754

75412

Sołectwo Hucina

754

75412

Sołectwo Leszcze

754

75412

Sołectwo Zapole

Nazwa zadania
Remont drogi śródpolnej za stadionem w Niwiskach
(Fundusz Sołecki Niwiska)
Remont drogi śródpolnej k. sklepu p. Strzępki
(Fundusz Sołecki Hucina)
Usunięcie ogrodzenia z pasa drogowego k. Blicharza
(Fundusz Sołecki Hucina)
Zakupy do remontu przystanków w Leszczach
(Fundusz Sołecki Leszcze)
Zakup nieruchomości pod parking przy cmentarzu
parafialnym (Fundusz Sołecki Kosowy)
Organizacja spotkań integracyjnych, konkursów
związanych z kultowaniem tradycji (Fundusz Sołecki
Siedlanka)
Zakup materiałów i ubrań dla grupy reprezentującej
sołectwo Hucisko w tym materiały do wieńca
(Fundusz Sołecki Hucisko)
Zakup materiałów i uszycie ubrań dla grupy
reprezentującej sołectwo Hucisko (Fundusz Sołecki
Hucisko)
Zakup ubiorów, materiałów dla grupy reprezentującej
sołectwo Hucina (Fundusz Sołecki Hucina)
Wykonanie tablic ogłoszeniowych (Fundusz Sołecki
Hucina)
Zakup materiałów i ubrań dla grupy reprezentującej
sołectwo Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)
Zakup materiałów do wieńca, ubrań dla grupy
reprezentującej sołectwo Niwiska (Fundusz Sołecki
Niwiska)
Organizacja targów Rodzimej Tradycji (Fundusz
Sołecki Niwiska)
Zakup materiałów, strojów dla grupy reprezentującej
sołectwo Trześń (Fundusz Sołecki Trześń)
Doposażenie jednostki OSP Niwiska w sprzęt p.poż.
i umundurowanie (Fundusz Sołecki Niwiska)
Szkolenia strażaków OSP Niwiska (Fundusz Sołecki
Niwiska)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP
Hucina (Fundusz Sołecki Hucina)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP
Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP
Zapole (Fundusz Sołecki Zapole)

Kwota
w zł.
20.743,80
2.000,00
1.383,55
300.00
15.743,80
5.000,00

500,00

1.000,00
1.500,00
1.200,00
500,00
7.000,00
1.000,00
3.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
1.300,00
5.000,00
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754

75412

Sołectwo Zapole

754

75412

Sołectwo Przyłęk

754

75412

Sołectwo Hucisko

754

75412

Sołectwo Hucisko

801

80101

Sołectwo
Siedlanka

801

80101

Sołectwo Hucina

801

80113

Sołectwo Kosowy

900

90015

Sołectwo Hucina

921

92109

Sołectwo Leszcze

921

92109

Sołectwo
Siedlanka

921

92109

Sołectwo
Siedlanka

921

92109

Sołectwo
Siedlanka

921

92109

Sołectwo Zapole

921

92109

Sołectwo Przyłęk

921

92109

Sołectwo Przyłęk

921

92109

Sołectwo Hucisko

921

92109

Sołectwo Hucisko

921

92109

Sołectwo Trześń

921

92109

Sołectwo Kosowy

926

92601

Sołectwo Leszcze

926

92601

Sołectwo
Siedlanka

926

92601

Sołectwo Trześń

926

92601

Sołectwo Trześń

926

92601

Sołectwo Hucina
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Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole poprzez
budowę garażu I etap (Fundusz Sołecki Zapole)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP
Przyłęk (Fundusz Sołecki Przyłęk)
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP
w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)
Przebudowa części budynku gospodarczego pod garaż
na samochód pożarniczy (dokumentacja i I etap)
w remizie OSP w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)
Remont pomieszczeń klasowych w Szkole
Podstawowej w Siedlance (Fundusz Sołecki
Siedlanka)
Rozbudowa szkoły Podstawowej w Hucinie II etap
(Fundusz Sołecki Hucina)
Dowóz dzieci do szkoły (Fundusz Sołecki Kosowy)
Budowa oświetlenia ulicznego koło stadionu przy
ul. Sportowej i ul. Rekreacyjnej (Fundusz Sołecki
Hucina)
Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Leszczach –
zaplecze kuchenne (Fundusz Sołecki Leszcze)
Dotacja
dla
Stowarzyszenia
na
wykonanie
zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Siedlance
(Fundusz Sołecki Siedlanka)
Doposażenie świetlicy i zaplecza kuchennego
świetlicy wiejskiej w Siedlance (Fundusz Sołecki
Siedlanka)
Zakup książek do biblioteki i świetlicy wiejskiej
w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zapolu
(Fundusz Sołecki Zapole)
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i zaplecza
kuchennego w Przyłęku (Fundusz Sołecki Przyłęk)
Zakup gier, materiałów dla świetlicy wiejskiej dla
dzieci i młodzieży (Fundusz Sołecki Przyłęk)
Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego
w świetlicy wiejskiej w Hucisku (Fundusz Sołecki
Hucisko)
Spotkanie integracyjne pokoleń z okazji święta
ziemniaka lub tradycji bożonarodzeniowych spotkanie pokoleniowe promocyjne (Fundusz Sołecki
Hucisko)
Spotkanie integracyjne dzieci i seniorów (Fundusz
Sołecki Trześń)
Zakup i montaż agregatu chłodniczego w świetlicy
wiejskiej w Kosowach (Fundusz Solecki Kosowy)
Remont budynku szatni w Leszczach (Fundusz
Sołecki Leszcze)
Koszenie stadionu w Siedlance (Fundusz Sołecki
Siedlanka)
Remont ogrodzenia stadionu i ławek stadionowych
w Trześni (Fundusz Solecki Trześń)
Zakup ciągniczka (kosiarki) do koszenia stadionu
(Fundusz Sołecki Trześń)
Zakup suszarki do szatni sportowej (Fundusz Sołecki
Hucina)
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12.331,16
4.000,00
3.000,00
17.290,83

14.254,87
7.000,00
15.000,00
10.000,00
13.800,00
15.000,00

4.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00

2.000,00

650,83
5.000,00
2.516,20
1.000,00
22.000,00
10.000,00
2.500,00
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926

92601

Sołectwo Przyłęk

926

92601

Sołectwo Przyłęk

926

92601

Sołectwo Kosowy

926

92601

Sołectwo Niwiska

926

92605

Sołectwo Przyłęk

926

92695

Sołectwo Przyłęk

926

92695

Sołectwo Niwiska
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Remont szatni sportowej i ogrodzenia stadionu, zakup
drzew i krzewów do nasadzeń (Fundusz Sołecki
Przyłęk)
Zakup podkaszarki (Fundusz Sołecki Przyłęk)
Zakup wyposażenia, ubrań, sprzętu sportowego dla
drużyny sołeckiej, sportowej (Fundusz Solecki
Kosowy)
Zakup wózka do sypania linii na boisku w Niwiskach
(Fundusz Sołecki Niwiska)
Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego w celu
integracji wsi Przyłęk (Fundusz Sołecki Przyłęk)
Doposażenie placu zabaw w Przyłęku, remont
ogrodzenia, wyrównanie placu i zasiew trawy
(Fundusz Sołecki Przyłęk)
Zakup namiotu (pawilonu) ogrodowego (Fundusz
Sołecki Niwiska)
Suma

14.000,00
1.000,00
5.000,00
500,00
2.500,00
15.243,80
1.500,00
290.258,84

2. Wójt poinformuje Sołtysów o terminach realizacji poszczególnych zadań.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między
działami,
b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku
pracy, z wyłączeniem przeniesień miedzy działami,
c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę bankową budżetu gminy,
d) udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 200.000,00 zł. na zadania własne gminy,
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 10. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Robert Róg
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/256/2018
Rady Gminy Niwiska
z dnia 30 stycznia 2018 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niwiska w 2018 roku

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji w zł.
podmiotowa

przedmiotowa

celowa

I. Jednostki sektora finansów publicznych
600

60014

Powiat Kolbuszowski

830.000,00

801

80195

Gmina Majdan Królewski

22.901,57

900

90001

921

92109

Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
w Niwiskach
Suma

58.500,00
280.000,00
280.000,00

58.500,00

852.901,57

II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych
010

01030

801

80101

801

80101

801

80103

801

80104

801

80106

801

80106

801

80106

801

80195

855

85505

921

92109

926

92605

Podkarpacka Izba Rolnicza
Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciompubliczna szkoła podstawowa w Hucinie
Dotacja na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji Stowarzyszeniom
Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciomoddział zerowy w Hucinie
Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciomniepubliczne przedszkole „Kraina radości”
w Hucinie
Stowarzyszenie KGW Niwiska- punkt
przedszkolny w Przyłęku i Niwiskach
Stowarzyszenie w Siedlance –
„Wesoły Promyk” punkt przedszkolny
Stowarzyszenie w Trześni – punkt
przedszkolny „Tęcza”
ALDEO-Systemy Zarządzania Sp. z o.o.
Stowarzyszenie „Puchatek” w Przyłęku dla
żłobka „Jacek”
Dotacja na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji Stowarzyszeniom
Dotacja na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji Stowarzyszeniom
z zakresu kultury fizycznej i sportu
Suma

2.838,00
594.000,00
21.000,00
66.000,00
94.000,00
175.000,00
28.000,00
23.000,00
9.339,70
23.400,00
15.000,00
145.000,00
1.006.238,00

190.339,70
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/256/2018
Rady Gminy Niwiska
z dnia 30 stycznia 2018 r.
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok
Stan
Stan
Przychody w zł.
Koszty w zł.
środków
środków
obrotowych
obrotowych
Lp. Wyszczególnienie
Dochody
na
na
Dotacja
Ogółem
Ogółem
własne
1.01.2018r.
31.12.2018r.
w zł.
w zł.
1.
Zakład Usług
Komunalnych
76.100,70 1.066.956,00 1.008.456,00 58.500,00 1.066.956,00
76.100,70
w Niwiskach
Suma
76.100,70 1.066.956,00 1.008.456,00 58.500,00 1.066.956,00
76.100,70

