
 

 

UCHWAŁA NR NR NR III/16/2018 

RADY GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2019 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 

roku, poz.994) oraz art.211,212, 214,215,217,222,235, 237, 239, 242, 258, 264  ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje; 

§ 1. Uchwala dochody budżetu gminy na 2019 rok  w wysokości  - 36 056 569,00  

w tym;  

dochody bieżące   -                        35 771 669,00  

dochody majątkowe      -                             284 900,00  

w/g źródeł i działów klasyfikacji budżetowej jak poniżej; 

 DOCHODY  

 Dział  wyszczególnienie  Kwota 

 010  Rolnictwo i łowiectwo  2.300,- 

  -dochody bieżące w tym: 2.300,- 

-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 2.300,- 

 700  Gospodarka mieszkaniowa  227 000,- 

  -dochody bieżące w tym: 117.000,- 

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

98.000,- 

- zwroty za gaz i energię, odszkodowanie z tytułu zawartych umów 19.000,- 

-dochody majątkowe w tym: 110.000,- 

-wpływy ze sprzedaży nieruchomości, działek i drzewa 110.000,- 

 750  Administracja publiczna  92.445,- 

  - dochody bieżące w tym: 92.445,- 

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  skarbu Państwa, jst, 

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów podobnym charakterze 

3.000,- 

-wpływy z różnych dochodów w tym: 16.900,- 

▪prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego 100,- 

▪pozostałe odsetki 300,- 
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▪zwrot za gaz przez BS 16.500,- 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

w tym : 

72.445,- 

▪na kwalifikacje wojskowe      100,- 

▪na sprawy obywatelskie i pozostałe zadanie  72.345,- 

  

  -dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych 100,- 

 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

 1.933,- 

  - dochody bieżące w tym: 1.933,- 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-

aktualizacja stałego rejestru wyborców 

1.933,- 

 752  Obrona narodowa  1.500,- 

  -dochody bieżące w tym; 1.500,- 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 

akcja kurierska 

1.500,- 

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

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 5.676.346,- 

  -dochody bieżące w tym: 5.676.346,- 

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.837.051,- 

-podatek dochodowy od osób prawnych. 22.000,- 

-podatek od nieruchomości 837.586,- 

-podatek rolny 538.420,- 

-podatek leśny 96.146,- 

-podatek od środków transportowych 62.400,- 

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej 

5.000,- 

-podatek od spadków i darowizn 6.000,- 

-wpływy z opłaty skarbowej 22.000,- 

-wpływy z opłaty targowej 9.000,- 

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 133.243,- 

-podatek od czynności cywilnoprawnych 98.000,- 

-wpływy z opłaty komorniczej, koszty upomnień 3.500,- 

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,- 

 758  Różne rozliczenia  16.778.887,- 

  -dochody bieżące w tym:  16.778.887,- 

-część  oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t 7.994.421,- 

-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t. 8.226.606,- 

-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 545.860,- 

-różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki 12.000,- 

 801  Oświata i wychowanie  396.300,- 

  -dochody bieżące w tym: 396.300,- 

-wpływy z opłat w oddziałach przedszkolnych w tym; 23.000,- 

▪ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu 

23.000,- 

  

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub 3.000,- 
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innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 

z zakresu wychowania przedszkolnego 

75.000,- 

-wpływy z usług- odpłatność za korzystanie z wyżywienia 290.000,- 

-prowizje od terminowych wpłat podatku 2.070,- 

-wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym 3.230,- 

 852  Pomoc społeczna  552.770,- 

  - dochody bieżące w tym: 552.770,- 

-dotacje celowe na zadania zlecone- ubezpieczenia zdrowotne opłacane 

z pomocy społecznej oraz osoby uczesz. w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

10.400,- 

- dotacje celowe na zadania zlecone- Ośrodki pomocy społecznej 1.500,- 

-dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin- zasiłki celowe, stałe, okresowe, składki na 

ubezpieczenie zdrowotne 

469.720,- 

-wpływy z usług - za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 70.000,- 

-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe 1.000,- 

-wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowych wpłat podatku 150,- 150,- 

 855  Rodzina  11.263.800,- 

  - dochody bieżące w tym:  11.263.800,- 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

5.816.000,- 

- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. 

społecznego 

5.133.800,- 

-zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 21.000,- 

-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – wspieranie rodziny 221. 900,- 

- dotacje celowe na  składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

39.600,- 

-wpływy ze zwrotów dotacji, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub pobranych w nadmiernej wysokości 

28.000,- 

-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3.500,- 

 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  888 388,- 

  - dochody bieżące w tym: 888 388,- 

-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

4.600,- 

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ustawy 

o utrzymanie czystości w gminach 

883 788,- 

 926  Kultura fizyczna  174.900,- 

  - dochody majątkowe w tym: 174.900,- 

-środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowania inwestycji - budowa otwartych 

stref aktywnych 

 

174.900,- 

  OGÓŁEM :  36 056 569,00 
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§ 2. 1. Uchwala  wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości ………..……36.859 369,00 

w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym;  

wydatki bieżące ;       34.700 629,00  

wydatki majątkowe;     2.158 740,00  

WYDATKI  

010  Rolnictwo i łowiectwo  10.780,-  

01030 

 

 

 

Izby Rolnicze 10.780,- 

Wydatki bieżące 10.780,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   

Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań…....................10.780,-   

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  90.000,-  

40002 

 

 

Dostarczanie wody 90.000,- 

Wydatki bieżące 90.000,- 

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do 

sektora finansów publicznych …............................................90.000,- 

  

600  Transport i łączność  639 760,-  

60004 Lokalny transport zbiorowy 21 960,- 

  Wydatki bieżące 21 960,- 

  1.Dotacje na zadania bieżące 21 960,- 

60016 Drogi publiczne gminne  403.800,- 

Wydatki bieżące 353.800,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 353.800,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.............................16.500,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań…................337.300,- 

  

Wydatki majątkowe, w tym: 50.000,- 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne..........................................50.000,-   

60017 Drogi wewnętrzne 10.000,- 

  Wydatki bieżące  10.000,- 

  1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.000,- 

  a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań................. 10.000,-   

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80.000,- 

Wydatki bieżące 80.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 80.000,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …...............80.000,-   

60095 Pozostała działalność  124.000,- 

Wydatki bieżące  44.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 44.000,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań....................44.000,-   

Wydatki majątkowe, w tym: 80.000,- 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne.............................................80.000,-   

700  Gospodarka mieszkaniowa  166.050,-  

70005 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120.250,- 

Wydatki bieżące  95.250,- 
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1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 95.250,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ….........................1.150,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …................94.100,- 

  

Wydatki majątkowe, w tym: 25.000,- 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne............................................25.000,-   

70095 Pozostała działalność 45.800,- 

  Wydatki bieżące  25.000,- 

  1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 25.000,- 

  a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań....................25.000,-   

  Wydatki majątkowe, w tym: 20.800,- 

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne............................................20.800,-   

710  Działalność usługowa  44.700,-  

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 36.000,- 

Wydatki bieżące 36.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 36.000,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …......................33.000,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................3.000,- 

  

71035 Cmentarze 8.700,- 

Wydatki bieżące  8.700,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  8.700,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ….........................4.900,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................3.800,- 

  

750  Administracja publiczna  3.822.462,-  

75011 Urzędy Wojewódzkie 293.930,- 

Wydatki bieżące 293.930,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 293.430,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane..........................273.530,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....................19.900,- 

  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,- 

75022 Rady gmin 147.830,- 

Wydatki bieżące 147.830,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 8.500,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....................8.500,-   

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 139.330,- 

75023 Urzędy gmin 2.524.376,- 

Wydatki bieżące 2.524.376,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.466.376,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ….................. 2.129.476,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …..............336.900,- 

  

  2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.000,- 

75045 Kwalifikacja wojskowa 1.600,- 

Wydatki bieżące 1.600,- 

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600,- 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31.050,- 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 633



Wydatki bieżące  

-wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 

31.050,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 31.050,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …........................1.800,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …...............29.250,- 

  

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 688.376,- 

Wydatki bieżące  688.376,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 685.676,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …....................642.380,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …..............43.296,- 

  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700,- 

75095 Pozostała działalność 135.300,- 

Wydatki bieżące  135.300,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6.000,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................6 000,-   

2. Dotacje na zadania bieżące 13.800,- 

3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 115.500,- 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa  

1.933,-  

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.933,- 

Wydatki bieżące  1.933,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.933,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …........................1.243,- 

b) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań………………...690,- 

  

752  Obrona narodowa  2.000,-  

75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000,- 

  Wydatki bieżące  2.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.000,- 

a) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań………………...1 000,-   

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,- 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  242.000,-  

75412 

 

 

 

 

 

 

 

75421 

 

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 238.000,- 

Wydatki bieżące  213.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 200.000,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ….......................49.500,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.................. 150.500,- 

  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000,- 

Wydatki majątkowe, w tym na: 25.000,- 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne.......................................... 25.000,-   

Zarządzanie kryzysowe 4.000,- 

Wydatki bieżące 4.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.000,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań……………...3.000,-   

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,- 
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757  Obsługa długu publicznego  308.000,-  

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 308.000,- 

Wydatki bieżące 308.000,- 

-Wydatki na obsługę długu jednostki …....................................308.000,-   

758  Różne rozliczenia  250.000,-  

75818 

 

 

Rezerwy ogólne i celowe w tym: 250.000,- 

Rezerwa celowa -zarządzanie kryzysowe 96.260,- 

Rezerwa ogólna  153.740,- 

Wydatki bieżące  250.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 250.000,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …................250.000,-   

801  Oświata i wychowanie  13.194.632,-  

80101 Szkoły podstawowe 7.015.478,- 

Wydatki bieżące w tym; 7.015.478,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6.688.240,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …....................5.953.560,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań ….............,.,734.680,- 

 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań ….........105.300,-00,- 

  

2.Dotacje na zadania bieżące  59.139,- 

3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 268.099,- 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  641.261,- 

Wydatki bieżące 641.261,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 590.993,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ….......................554.513,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …................. 36.480,- 

  

2.Dotacje na zadania bieżące 22.488,- 

3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.780,- 

80104 Przedszkola  873.842,- 

Wydatki bieżące w tym; 873.842,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 805.190,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …......................699.240,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …...............105.950,- 

  

2.Dotacje na zadania bieżące 40.000,- 

3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.652,- 

80110 Gimnazja 3.106.240,- 

Wydatki bieżące  3.106.240,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.956.520,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane........................2.619.020,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań…...............337.500,- 

  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 149.720,- 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 182.850,- 

Wydatki bieżące  182.850,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 182.250,- 
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a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …........................47.400,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …...............134.850,- 

  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,- 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52.306,- 

Wydatki bieżące 52.306,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 52.306,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....................52.306,-   

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 906.350,- 

Wydatki bieżące 906.350,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 902.450,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane...........................447.150,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …..............455.300,- 

  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.900,- 

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

13.550,- 

Wydatki bieżące  13.550,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 13.550,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane……………..……12.250,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …...................1.300,- 

  

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

293.600,- 

Wydatki bieżące  293.600,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 284.810,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ……...………...274.320,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …………….10.490,- 

  

  2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.790,- 

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych innego typu, liceach 

ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 

I stopnia oraz szkołach artystycznych 

10.880,- 

Wydatki bieżące  10.880,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ……...…………...9.680,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …..................1.200,- 

  

80195 

 

 

Pozostała działalność 98.275,- 

Wydatki bieżące  98.275,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 98.275,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań....................98.275,-   

851  Ochrona zdrowia  133.243,-  

85153 Zwalczanie narkomanii 3.500,- 

Wydatki bieżące 3.500,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.500,- 
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a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …...................3.500,-   

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 129.743,- 

Wydatki bieżące  129.743,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 124.743,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.............................48.400,-   

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................76.343,-   

2.Dotacje na zadania bieżące 5.000,- 

852  Pomoc społeczna  1.940.700,-  

85202 Domy pomocy społecznej 390.000,- 

Wydatki bieżące 390.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 390.000,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań....................390.000,-   

85203 Ośrodki wsparcia 10.000,- 

  Wydatki bieżące 10.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.000,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....................10.000,-   

85205 

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000,- 

Wydatki bieżące  4.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.000,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań........................2.000,-   

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,- 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

 

 

10.400,- 

Wydatki bieżące  10.400,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.400,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................10.400,-   

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

emerytalne i rentowe 

i rentowe 

 

376.100,- 

Wydatki bieżące  376.100,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6.500,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań........................6.500,-   

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 369.600,- 

85215 Dodatki mieszkaniowe 8.000,- 

Wydatki bieżące 8.000,- 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,- 

85216 Zasiłki stałe 112.700,- 

Wydatki bieżące  112.700,- 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.700,- 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 619.500,- 

Wydatki bieżące  619.500,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 615.900,- 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 9 – Poz. 633



a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane...........................573.000,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.................... 42.900,- 

  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.600,- 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 325.000,- 

Wydatki bieżące  325.000,- 

1. Dotacje na zadania bieżące 325.000,- 

85230 

 

 

85295 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 80.000,- 

Wydatki bieżące  80.000,- 

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.000,- 

Pozostała działalność 5.000,- 

Wydatki bieżące 5.000,- 

1. Dotacje na zadania bieżące 5.000,- 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza  185.202,-  

85401 

 

 

 

 

Świetlice szkolne 154.370,- 

Wydatki bieżące 154.370,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 145.670,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane............................136.430,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań........................9.240,- 

  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.700,- 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30.000,- 

Wydatki bieżące  30.000,- 

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,- 

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 832,- 

Wydatki bieżące 832,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 832,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań...........................832,-   

855  Rodzina  11.313.400,-  

85501 Świadczenie wychowawcze 5.822.000,- 

Wydatki bieżące 5.822.000,- 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 92.740,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane..............................78.600,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................14.140,- 

  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.729.260,- 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

5.156.800,- 

Wydatki bieżące 5.156.800,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

464.404,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane............................427.800,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................36.604,- 

  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.692.396,- 

85504 Wspieranie rodziny 295.000,- 

Wydatki bieżące 295.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 43.200,- 
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a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane…………….....….37.580,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.........................5.620,- 

  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 251.800,- 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.  

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

39.600,- 

Wydatki bieżące  39.600,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 39.600,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................39.600,-   

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  3.251.288,-  

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 425.500,- 

Wydatki bieżące  245.500,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5.500,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.........................5.500,-   

2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych 

do sektora finansów publicznych  

240.000,- 

Wydatki majątkowe w tym: 180.000,- 

-inwestycje i zakupy inwestycyjne…...………………………..180.000,-   

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 883.788,- 

Wydatki bieżące  883.788,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 883.788,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane..............................89.384,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....................794.404,- 

  

90003 Oczyszczanie miast i gmin 7.400,- 

Wydatki bieżące  7.400,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7.400,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań........................7.400,-   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15.400,- 

Wydatki bieżące  15.400,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15.400,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................15.400,-   

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21.100,- 

Wydatki bieżące  21.100,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4.000,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................4 000,-,-   

2. Dotacje na zadania bieżące 17.100,- 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 487.200,- 

Wydatki bieżące 357.200,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 357.200,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań....................357.200,-   

Wydatki majątkowe w tym: 130.000,- 

-inwestycje i zakupy inwestycyjne….........................................130.000,-   
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90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  

za korzystanie z środowiska 

4.600,- 

Wydatki bieżące 4.600,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4.600,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................4.600,-   

90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 34.000,- 

Wydatki bieżące 34.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 34.000,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................34.000,-   

90095 Pozostała działalność 1.372.300,- 

Wydatki bieżące 38.300,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 38.300,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................38.300,-   

Wydatki majątkowe w tym; 1.334.000,- 

-inwestycje i zakupy inwestycyjne..........................................1.334.000,-   

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  853.079,-  

92105 

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 23.000,- 

Wydatki bieżące 23.000,- 

1. Dotacje na zadania bieżące  23.000,- 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 595.079,- 

Wydatki bieżące w tym; 570.079,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 150.079,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane................................2.000,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....................148.079,- 

  

2.Dotacje na zadania bieżące 420.000,-00,- 

Wydatki majątkowe w tym: 25.000,- 

-inwestycje i zakupy inwestycyjne ……………………..………25.000,-   

92116 

 

Biblioteki 190.000,- 

Wydatki bieżące 190.000,- 

1. Dotacje na zadania bieżące  190.000,- 

92195 Pozostała działalność 45.000,- 

Wydatki bieżące 20.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20.000,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane...............................2.000,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................18.000,- 

  

  

Wydatki majątkowe w tym; 25.000,- 

-inwestycje i zakupy inwestycyjne ……………………..…........25.000,-   

926  Kultura fizyczna  410.140,-  

92601 Obiekty sportowe  16.200,- 

Wydatki bieżące w tym: 16.200,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 16.200,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................16.200,-   

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  130.000,- 
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Wydatki bieżące w tym: 130.000,- 

1. Dotacje na zadania bieżące  130.000,- 

    

92695 

 

Pozostała działalność 263.940,- 

Wydatki majątkowe w tym; 263.940,- 

-inwestycje i zakupy inwestycyjne ……………………..…......263 940,-   

 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 802.800,- zł, którego źródłem jego sfinansowania 

będą przychody z kredytów i pożyczek. 

2. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2019 roku w wysokości 1.553.777,28 zł. 

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie  2.356.577,28 zł z tytułu  kredytów na ; 

- spłatę wcześniej zaciągniętych  pożyczek i kredytów – 1.553.777,28 zł. 

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości  802.800,- zł. 

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.553.777,28 zł, z tytułu spłat rat pożyczek  i kredytów.  

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  BUDŻETU w 2019 r 

Lp Treść Klasyfikacja 

§ 

Kwota 

Plan 2019 

Przychody ogółem: 2.356.577,28 

1. Pożyczki i kredyty 952 2.356.577,28 

Rozchody ogółem: 1.553.777,28 

1 Spłaty kredytów 992 953.777,28 

2 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 

z  udziałem środków  pochodzących z budżetu UE 

963 600.000,00 

§ 4. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t dla jednostek 

przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Z budżetu udziela się dotację przedmiotową dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej 

spółka z o.o. w łącznej kwocie …..................................................... 330.000,-  

w tym: 

a) na dopłaty do dostarczania wody  90.000,00 

b) do odprowadzania ścieków         240.000,00 

§ 5. Wydatki budżetu w 2019 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 

473.297,19 ze środków z art 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w podziale na 

przedsięwzięcia w poszczególnych sołectwach; 

Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota /zł/ 

1 2 4 6 7 

600 

921 

60016 

92195 

Brzezowa Remont drogi na działce Nr 652 w Brzezowej; 

Zagospodarowanie terenu przy DL w Brzezowej na 

parking; 

10 476,75 

12 000,00 

754 

921 

75412 

92109 

Desznica Rozbudowa remizy OSP o część kulturalną; 

Zakup doposażenia kuchni DL; 

19 000,00 

1 334,25 

600 60016 Gorzyce Remont drogi gminnej Nr 393; 27 696,65 

754 

921 

75412 

92109 

Grabanina Zakup wyposażenia dla OSP w Grabaninie; 

Docieplenie budynku DL w Grabaninie; 

1 000,00 

12 673,03 

921 92109 Jaworze Kontynuacja budowy DL w Jaworzu; 11 102,03 
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600 

900 

60016 

90015 

Kąty 

 

Remont drogi Nr 1533; 

Wykonanie oświetlenia ulicznego: „Wola“ „Zagrody“ 

18 954,50 

20 000,00 

600 

 

900 

60095 

 

90015 

Łężyny Zagospodarowanie terenu na działce Nr 1866/1- budowa 

parkinu; 

Budowa linii oświetlenia ulicznego; 

18 954,50 

 

20 000,00 

600 

900 

60016 

90015 

Łysa Góra 

 

Remont drogi gminnej Nr 1860; 

Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej Nr 278; 

24 007,28 

10 000,00 

600 

 

754 

60095 

 

75412 

Makowiska Zagospodarowanie terenu na działce gminnej Nr 266/1 – 

budowa parkingu dla mieszkańców; 

Odwodnienie budynku remizy OSP oraz wymiana drzwi; 

20 000,00 

 

5 281,47 

600 

921 

60095 

92195 

Mytarka Remont ciągu pieszego na dz. ewid. Nr 399; 

Zagospodarowanie terenu koło DL w Mytarce pod 

parking; 

9 672,02 

10 000,00 

600 

 

60095 

 

Mytarz Remont chodnika położonego na działkach Nr ewid. 

823 i 840; 

24 034,93 

600 

900 

60016 

90015 

Nienaszów 

 

Remont dróg gminnych nr 1761 i 1773; 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości  

Nienaszów; 

10 954,50 

28 000,00 

900 90015 Nienaszów-

Sośniny 

Wykonanie oświetlenia ulicznego; 16 166,12 

600 60095 Nowy Żmigród Wykonanie parkingu na działce ewid. 536 

w miejscowości Nowy Żmigród- etap II; 

38 954,50 

921 92109 Sadki Remont DL z wymianą centralnego ogrzewania; 16 867,30 

700 70095 Siedliska 

Żmigrodzkie 

Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewid. 

514/2, 515/2,516/3 – plac spotkań dla mieszkańców; 

18 230,71 

700 70095 Skalnik Remont dachu na budynku Szkoły w Skalniku; 19 438,30 

600 60016 Stary Żmigród Remont dróg gminnych nr 1292, 1212; 24 852,97 

600 

900 

60016 

90015 

Toki Remont dróg gminnych Nr 250 i 66; 

Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej 

Nr 194; 

17 645,38 

6 000,00 

      Ogółem;  473 297,19 

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 roku, które nie są realizowane w ramach           

WPF w wysokości 1.978.740,- zgodnie z tabelą. 

Lp Zadanie,  lokalizacja 
Klasyfikacja 

Dział-rozdział 

Kwota 

nakładów 

1. Modernizacja dróg gminnych 600-60016 50.000,- 

2. Zagospodarowanie terenu i wykonanie parkingu w sołectwach; 

Łężyny, Makowiska i Nowy Żmigród- FS 

 

600-60095 
80.000,- 

3. Zakup  nieruchomości 

Zagospodarowanie działki  Siedliska  na mieniu gminnym - FS 

700-70005 

700-70095 

25.000,- 

20.800,- 

4. Rozbudowa remizy OSP w Desznicy  -FS 754-75412 25.000,- 

5. Budowa oświetlenia ulicznego w 6 sołectwach w 

ramach funduszu sołeckiego 

 

900-90015 
130.000,- 

6. Wniesienie wkładu dla GPGK w Nowym Żmigrodzie 900-90095 1.334.000,- 

7. Docieplenie budynku DL w Grabaninie- FS 921-92109 25.000,- 

8. Zagospodarowanie terenu przy DL w sołectwach – Brzezowa 

i Mytarka -FS 

921-92195 25.000,- 

9. Budowa otwartych stref aktywnych 926-92695 263.940,- 

    Razem:  1.978.740,- 
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§ 7. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami 

dochody..................................................................................................11.288.678,- 

wydatki...................................................................................................11.288.678,- 

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przedstawia tabela: 

 1.  DOCHODY  11.288.678,- 

   750 - Administracja publiczna 72.445,- 

- dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji 

rządowej oraz  innych zadań zleconych gminie ustawami 

72.445,- 

 751 - Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

1.933,- 

-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji 

rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 

1.933,- 

 752 – Obrona narodowa 1.500,- 

-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji 

rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie - 

na wydatki akcji kurierskiej – 1.500,- 

  

  

 852 – Pomoc społeczna 1.500,- 

-ośrodki pomocy społecznej                                                 1.500,- 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań 

zleconych gminie 

  

 855 – Rodzina 11.211.300,- 

dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym; 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane 

z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 

w wychowywaniu dzieci -                                                                5.816.000,- 

- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego  -                                                     5.133.800,- 

- dotacje na wspieranie rodziny –                          221.900,- 

 

 

 

 

 

11.211.300,- 

 

  -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 39.600,- 

  

 2.  WYDATKI  11.288.678,- 

   750 - Administracja publiczna  72.445,- 

 75011 - Urzędy wojewódzkie  72.445,- 

Wydatki bieżące 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 72.345,- 

 

72.345,- 

 75045 - Kwalifikacja wojskowa 100,- 

Wydatki bieżące 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -100,- 

100,- 

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

sądownictwa 

 1.933,- 

 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1.933,- 

Wydatki bieżące 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczone –            1.243,- 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -690,- 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 700,- 

1.933,- 

 

 

 

 852- Pomoc społeczna – ogółem;  1.500,- 
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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 1.500,- 

Wydatki bieżące 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.500,- 

1.500,- 

 855 – Rodzina  11.211.300,- 

 85501 - Świadczenie wychowawcze 5.816.000,- 

Wydatki bieżące 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  86.740,- 

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczone –               78.600,- 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -   8.140,- 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych –                     5.729.260,- 

 

5.816.000,- 

 85502 – Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

5.133.800,- 

Wydatki bieżące 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   441.404,- 

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczone –                 415.800,- 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -    25.604,- 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych –  6.642.355,- 

 

5.133.800,- 

 

 

 

 

  2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych –                        4.692.396,-   

      

   85504- Wspieranie rodziny 221.900,- 

  Wydatki bieżące 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  7.100,- 

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczone –                 5.680,- 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –  1.420,- 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych –                        214.800,- 

 

221.900,- 

   85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

39.600,- 

  Wydatki bieżące 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -    39.600,- 

 

39.600,- 

 

Wyodrębnia się dochody budżetu państwa w kwocie 21.100,-które podlegają zwrotowi z tytułu wypłaconych 

świadczeń  w dziale 855- Rodzina - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 21.000,-oraz w dziale 750 – 

Administracja publiczna 100,- 

§ 8. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

w wysokości............................................................................................................ 133.243,-  

2. Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

w wysokości............................................................................................ 3.500,- 

3. Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości.......................................... 129.743,- 

4. Wyodrębnia się w budżecie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska w kwocie.......................................................................... 4.600,- 

5. Wydatki w budżecie związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 

działania w zakresie  prawo ochrony środowiska, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy………………………………………………… 4.600,- 

6. Wyodrębnia się dochody z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w kwocie....................................................................................................................... 883.788,- 

7. Wydatki w budżecie z tytułu utrzymania czystości i porządku związane z działaniami  w zakresie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie................................ 883.788,- 
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§ 9. 1. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości w tym;..............................      250.000,- 

- rezerwa ogólna w wysokości.................................................................................      153.740,- 

- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe..............................................................       96.260,- 

§ 10. 1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych: 

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości   802.800,- 

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek     w wysokości 1.553.777,28 

c) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu     w wysokości 600.000,- 

złotych. 

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do; 

a/dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od 

nich naliczanych,  

b/dokonywania zmian w ramach działów w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe, oraz 

w planie wydatków majątkowych na wydatki bieżące,  

c/do zaciągania samodzielnie zobowiązań w ciągu roku do wysokości 600.000,- złotych,  

d/do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu  roku 

deficytu budżetu gminy do wysokości 600.000,- złotych,  

e/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, nadzór zaś nad jej wykonaniem zleca się 

Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2019roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Henryk Strzelec 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2019 r Gminy Nowy Żmigród Nr III/16/2018 z dnia 

28 grudnia 2018 r. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu dla jednostek  należących do sektora 

finansów publicznych  

Lp Dział Rozdział Dotowana Jednostka Dotowane zadanie Kwota 

 

1. 
 

600 

 

60004 

Powiatowo-Gminny 

Związek Komunikacyjny 

w Jaśle 

Dotacja celowa z przeznaczeniem na 

składkę członkowską na działalność bieżącą 

21.960,- 

2. 750 75095 Związek Dorzecza Gmin 

Wisłoki w Jaśle 

Dotacja celowa z przeznaczeniem na 

składkę członkowską na działalność bieżącą 

13.800,- 

1 801 80104 Gmina Tarnowiec Dotacja celowa z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu 

naszej gminy w niepublicznym przedszkolu 

7.060,- 

2 801 80104 Miasto Jasło Dotacja celowa z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu 

naszej gminy w niepublicznym przedszkolu 

20.120,- 

3  

801 

 

 

80104 

 

Gmina Chorkówka 

Dotacja celowa z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu 

naszej gminy w niepublicznym przedszkolu 

4.520,- 

 

4. 
 

801 

 

 

80104 

 

Miasto Dukla 

 

Dotacja celowa z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu 

naszej gminy w niepublicznym przedszkolu 

 

8.300,- 

  900 90005 Związek Dorzecza Gmin 

Wisłoki w Jaśle 

Dotacja celowa - składka  z tytułu 

uczestnictwa gminy w Projekcie 

17.100,- 

5. 921 92109 Gminny Ośrodek 

Kultury w Nowym 

Żmigrodzie 

Dotacja celowa na organizację imprez 

kulturalnych przez  GOK 

90.000,- 

6. 921 92109 Gminny Ośrodek 

Kultury w Nowym 

Żmigrodzie 

Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury 330.000,- 

7. 921 92116 Gminna Biblioteka 

Publiczna w Nowym 

Żmigrodzie 

Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury  

190.000,- 

Razem ;                                                                                                                                   702.860,-  

 Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu dla jednostek  spoza sektora finansów publicznych 

1 801 80101 Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Skalniku 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki  systemu oświaty 

59.139,- 

2 801 80103 Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Skalniku 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki  systemu oświaty 

22.488,- 

3 851 85154 Podmioty wyłonione 

w drodze konkursu 

Dotacja celowa na organizowanie 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 

oraz prowadzenie świetlic  jako pomoc 

z rodzin z problemem alkoholowym 

5.000,- 

4 852 85228 Podmioty wyłonione  

w drodze wyboru ofert 

Dotacja celowa z budżetu na 

dofinansowanie  zdań  zleconych - 

świadczenie  usług opiekuńczych na rzecz 

osób potrzebującym opieki w gminie w m. 

zamieszkania 

325.000,- 
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5 852 85295 Dla podmiotów 

wybieranych w trybie 

ustawy o działalności 

pożytku publicznego  

i o wolontariacie 

Dotacja celowa na realizację innych zadań 

z zakresu pomocy społecznej – na 

dostarczanie i przekazanie pomocy 

żywnościowej dla potrzebujących z terenu 

gminy. 

5.000,- 

6 921 92105 Wsparcie  zadań 

publicznych 

realizowanych przez 

organizacje pozarządowe 

i innych podmiotów  

uprawnionych w trybie 

ustawy o działalności 

pożytku publicznego 

Dotacja celowa na realizację zadań kultury 

dziedzictwa i twórczości regionalnej, 

poprzez organizację konkursów, wystaw, 

prezentacji. 

23.000,- 

7 926 92605 Podmioty wyłonione  

w drodze ogłoszenia 

konkursu ofert 

Dotacja celowa z budżetu na 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  

na zadania w trybie ustawy o sporcie 

130.000,- 

Razem; 569.627,- 

 Dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Lp Dział Rozdział Dotowana Jednostka . Dotowane zadanie Kwota 

1 400 40002 Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

-Spółka z o.o. 

Dopłata dla odbiorów usług za 

dostarczenie wody 

90.000,- 

2 900 90001 Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki  Komunalnej 

-Spółka z o.o. 

Dopłata dla odbiorów usług  za 

odprowadzane ścieki 

240.000,- 

 

Razem; 330.000,- 

 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Henryk Strzelec 
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