
 

 

UCHWAŁA NR III/14/2018 

RADY GMINY TARNOWIEC 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit."d", lit."i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 

art. 217, art. 219 ust. 3, art. 222 ust.1 i 2, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z poźn. zm.) Rada Gminy Tarnowiec uchwala 

co następuje. 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 39 381 983,02 zł w tym: 

1) dochody bieżące – 35 340 783,02 zł, 

2) dochody majątkowe – 4 041 200,00 zł, 

- szczegółowe zestawienie zawiera Tabela Nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 35 347 843,50 zł. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 32 724 023,50 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 13 698 301,00 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 254 444,00 zł, 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 443 857,00 zł, 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7 812 500,00 zł, 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 935 900,00 zł, 

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie - 77 322,50 zł, 

5) wydatki na obsługę długu publicznego 200 000,00 zł. 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2 623 820,00 zł, w tym: 

1) na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 233 820,00 zł, 

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 290 000,00 zł 

- szczegółowe zestawienie zawiera Tabela Nr 2.    

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 

4 034 139,52 zł, którą przeznacza się w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych. 

§ 4. Ustala się przychody w łącznej wysokości 700 000,00 zł - paragraf 952 - przychody z zaciągniętych 

pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt w banku komercyjnym. 
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§ 5. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 4 734 139,52 zł w sposób następujący: 

1) paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 682 448,00 zł, w tym 

otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie 3 246 000,00 zł. 

2) paragraf 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 51 691,52 zł. 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 400 000,00 zł, w tym: 

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 700 000,00 zł, 

2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 

700 000,00 zł. 

§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

70 000,00 zł i wydatki na zadania wynikające z: 

1) gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 66 000,00 zł, 

2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000,00 zł. 

2. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 

pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 6 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie 

działań w zakresie edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych w kwocie 6 000,00 zł. 

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na 

podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 839 000,00 zł, w/w dochody 

przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadam  

i komunalnymi. 

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych gminie zgodnie z Tabelą Nr 3 i Tabelą Nr 4. 

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 

446 184,02 zł w podziale na sołectwa zgodnie z Tabelą Nr 5. 

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom sektora finansów publicznych i spoza 

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 10. Określa się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka 

z o.o. w Tarnowcu w kwocie 467 200,00 zł w tym:  

1) z tytułu dopłat do kosztów dostarczanej wody – 110 300,00 zł, 

2) z tytułu dopłat do kosztów odprowadzenia ścieków – 356 900,00 zł. 

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 178 000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000,00zł. 

3. Tworzy się rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 122 000,00 zł. 

§ 12. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2019, wynikające 

z odrębnych ustaw:  

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U.  

z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, 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 ustawy. 

2. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia 

wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na 

realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
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o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z  2018 r. poz. 1030, z późn. zm.); dochody te nie mogą być 

przeznaczone na inne cele. 

3. Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r.  

poz. 301 z późn. zm.) 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; środki funduszu sołeckiego mogą być 

przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897,  

z późn. zm.). 

4. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości, i porządku 

w  gminach (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 

dochody Gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 13.  Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu  budżetowego do 

maksymalnej kwoty  700 000,00 zł, 

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków niż bank   wykonujący bankową 

obsługę Gminy, 

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 600 000,00 zł, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu: 

a) polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

b) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami  majątkowymi. 

5) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie 

wykonania planowanych wydatków, 

6) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów 

wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych 

wydatków. 

§ 14.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec. 

§ 15.  Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Tarnowiec 

 

 

Jarosław Pękala 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/2018 

Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 

z budżetu gminy w 2019 roku 

Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu 

terytorialnego 

Kwota dotacji /w zł/ 

Podmiotowej Przedmiotowej Celowej 

Jednostki sektora finansów publicznych 

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu  

 
450 000,00   

Gminna Biblioteka w Tarnowcu 215 000,00   

Jednostki spoza sektora finansów publicznych 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na 

prowadzenie wychowania przedszkolnego  

w formie punktu przedszkolnego 

34 000,00   

Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym: 

 na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz 

Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku 

Polskim 

 na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz 

Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach 

 na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz 

Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance  

2 182 000,00 

 

839 000,00 

 

 

 

771 000,00 

 

 

 

572 000,00 

  

Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s  

w Czeluśnicy  

 na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły 

publicznej w skład którego wchodzą Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole 

„Calineczka”; 

 na realizację  projektu pn. „Poprawa  jakości kształcenia 

ogólnego SP w Gminie Tarnowiec”  złożonego  

w ramach konkursu nr RPPK. 09.02.00 -IP.01-18-

018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś 

Priorytetowa IX. Działanie 9.2 Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego 

 

 

905 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 764,40 

Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole”  

z/s w Łajscach  

 na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego posiadającego  uprawnienia szkoły 

publicznej w skład którego wchodzą Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa z klasami Gimnazjum oraz 

Niepubliczne Przedszkole „Razem w Przedszkolu” 

 

 

873 000,00 

 

 

 

 

  

Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku  

 na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

 

521 000,00 
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z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia 

szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola  

w Łubienku 

 

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik  

z/s w Nowym Gliniku  

 na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz 

Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym 

Gliniku; 

 na realizację  projektu pn. „Poprawa  jakości kształcenia 

ogólnego SP w Gminie Tarnowiec”  złożonego  

w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00 -IP.01-18-018/17 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. 

Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

 

 

1 058 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

12 508,80 

Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s 

w Umieszczu  

 na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego posiadającego  uprawnienia szkoły 

publicznej w którego skład wchodzą Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa z klasami Gimnazjum oraz 

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”  

w Umieszczu  

 

 

750 000,00 

 

 

 

 

 

  

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na 

usługi opiekuńcze 

 
 110 000,00 

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka  

z o.o. w Tarnowcu 

  
467 200,00  

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy  

o sporcie 

 

 100 000,00 

Na zadania w zakresie wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku 

publicznego. Zadnia realizowane będą m.in. poprzez 

następujące działania: 

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu 

krajowym i lokalnym, 

- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieży szkolnej, 

- organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, 

których celem jest m. in. osiąganie sukcesów w sportowej 

rywalizacji w kraju i za granicą, 

- organizacja współzawodnictwa sportowego, 

- poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu 

polepszenia warunków do uprawiania sportu 

 

 10 000,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 6 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 7 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 8 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 9 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 10 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 11 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 12 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 13 – Poz. 631



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 14 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 15 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 16 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 17 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 18 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 19 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 20 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 21 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 22 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 23 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 24 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 25 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 26 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 27 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 28 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 29 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 30 – Poz. 631



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 31 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 32 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 33 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 34 – Poz. 631



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 35 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 36 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 37 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 38 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 39 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 40 – Poz. 631



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 41 – Poz. 631



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 42 – Poz. 631


		2019-01-25T12:41:08+0000
	Polska
	Małgorzata Barbara Wąsacz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




