
 

 

UCHWAŁA NR V/31/2018 

RADY GMINY GAWŁUSZOWICE 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie budżetu Gminy Gawłuszowice na 2019 rok. 

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

z 2018r.poz.994 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, 

art.243, art.244, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. 

poz.2077 z późn.zm.) Rada Gminy Gawłuszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 12 087 129,15 zł, w tym: 

1. dochody bieżące 10 877 417,00 zł 

2. dochody majątkowe 1 209 712,15 zł. 

Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej: 

 Dochody bieżące 

 Dział  Rozdział  §  Źródło dochodów  Plan 

 020    Leśnictwo  500,00 

 02095  Pozostała działalność 500,00 

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze (wpływy za obwody łowieckie) 

500,00 

 400    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  240 350,00 

 40002  Dostarczanie wody 240 350,00 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 

150,00 

  0830 Wpływy z usług (dostarczanie wody) 240 000,00 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 

 700    Gospodarka mieszkaniowa  110 500,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 500,00 

  0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 10 000,00 

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze (wpływy z najmu nieruchomości gminnych) 

75 000,00 
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  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 

 70095  Pozostała działalność 25 000,00 

  0830 Wpływy z usług (zwrot za ogrzewanie i energię) 25 000,00 

 750    Administracja publiczna  49 073,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 46 573,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

46 473,00 

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami 

100,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 400,00 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z lat 

ubiegłych) 

2 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe wpłaty 

podatku dochodowego) 

400,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

100,00 

 751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

 577,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

577,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

577,00 

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

 2 628 197,00 

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 

  0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej 

2 000,00 

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

551 382,00 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 465 000,00 

  0320 Wpływy z podatku rolnego 7 000,00 

  0330 Wpływy z podatku leśnego 310,00 

  0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 000,00 

  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100,00 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 

80,00 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 

  2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 

lokalnych 

77 692,00 
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 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych 

717 110,00 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 220 000,00 

  0320 Wpływy z podatku rolnego 365 000,00 

  0330 Wpływy z podatku leśnego 4 100,00 

  0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 62 000,00 

  0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000,00 

  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 

1 010,00 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

47 000,00 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 37 000,00 

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 310 705,00 

  0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 307 705,00 

  0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 000,00 

 758    Różne rozliczenia  3 904 931,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

1 852 142,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 852 142,00 

 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 976 984,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 976 984,00 

 75814  Różne rozliczenia finansowe 100,00 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) 100,00 

 75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75 705,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75 705,00 

 801    Oświata i wychowanie  199 461,00 

 80101  Szkoły podstawowe 67 300,00 

  0830 Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie) 67 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla 

płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) 

300,00 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 125 041,00 

  0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 000,00 

  0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 

51 000,00 

  0830 Wpływy z usług (opłaty za korzystanie z oddziału przedszkolnego 

w gminie przez dzieci z terenu innych gmin) 

20 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla 

płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) 

130,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

51 911,00 

 80110  Gimnazja 7 100,00 

  0830 Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie) 7 000,00 
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  0970 Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla 

płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) 

100,00 

 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

20,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla 

płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) 

20,00 

 852    Pomoc społeczna  107 270,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

2 600,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

2 600,00 

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

34 900,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

34 900,00 

 85216  Zasiłki stałe 29 300,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

29 300,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 31 070,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla 

płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) 

60,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

31 010,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 400,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

9 300,00 

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami 

100,00 

 854    Edukacyjna opieka wychowawcza  20,00 

 85401  Świetlice szkolne 20,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla 

płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) 

20,00 

 855    Rodzina  3 275 750,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 1 950 500,00 

  0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości 

500,00 
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  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci 

1 944 000,00 

  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości 

6 000,00 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1 242 150,00 

  0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości 

250,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

1 235 900,00 

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami 

3 000,00 

  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości 

3 000,00 

 85504  Wspieranie rodziny 80 700,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

80 700,00 

 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 

2 400,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

2 400,00 

 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  360 788,00 

 90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 358 888,00 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

358 288,00 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 

400,00 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 

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

korzystanie ze środowiska 

1 900,00 
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  0690 Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat i kar za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska) 

1 900,00 

 Razem:  10.877.417,00 

 Dochody majątkowe 

 Dział  Rozdział  §  Źródło dochodów  Plan 

 700    Gospodarka mieszkaniowa  74 109,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 109,00 

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości 

74 109,00 

 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1 135 603,15 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 135 603,15 

  6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego ("Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa 

i Gawłuszowice" projekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 Oś priorytetowa nr 3 "Czysta energia") 

1 035 603,15 

  6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 

wpłaty mieszkańców jako wkład gminy w projekt ("Eco-energia 

w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice" projekt 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 

3 "Czysta energia") 

100 000,00 

    Razem:  1.209.712,15 

    Ogółem:  12.087.129,15 

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 12 272 873,01 zł, w tym: 

1. wydatki bieżące 10 188 044,59 zł 

2. wydatki majątkowe 2 084 828,42 zł. 

Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej: 

 Wydatki 

bieżące 

 

 Dział  Rozdział  §  Wydatki  Plan 

 010    Rolnictwo i łowiectwo  27 940,00 

 01008  Melioracje wodne 20 000,00 

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

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

  4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 

 01030  Izby Rolnicze 7 440,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7 440,00 

   a) dotacje na zadania bieżące 7 440,00 

  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 

7 440,00 
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 01095  Pozostała działalność 500,00 

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

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

  4430 Różne opłaty i składki 500,00 

 400    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 

i wodę 

 244 194,65 

 40002  Dostarczanie wody 244 194,65 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 244 194,65 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 965,35 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 507,20 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 161,43 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 006,34 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 290,38 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 178 229,30 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 

  4260 Zakup energii 100 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

  4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 229,30 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

300,00 

 600    Transport i łączność  112 000,00 

 60004  Lokalny transport zbiorowy 21 000,00 

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

   a) dotacje na zadania bieżące 21 000,00 

  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego (zadanie w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego ) 

21 000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 78 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 78 000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 76 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 

    w tym Fundusz sołecki - 23 735,20 zł (Sołectwo Gawłuszowice, 

Kliszów, Wola Zdakowska) 

 

  4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 
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  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 

 60017  Drogi wewnętrzne 13 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 13 000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 

 700    Gospodarka mieszkaniowa  100 728,93 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 728,93 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 100 728,93 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 391,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 342,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 98 337,93 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 

  4260 Zakup energii 6 500,00 

  4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 33 738,93 

  4430 Różne opłaty i składki 7 200,00 

  4480 Podatek od nieruchomości 31 760,00 

  4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 

139,00 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 

 710    Działalność usługowa  10 705,00 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 10 705,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 705,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 705,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 705,00 

 750    Administracja publiczna  1 808 573,69 

 75011  Urzędy wojewódzkie 46 473,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 46 473,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 473,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 873,27 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 647,33 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 952,40 

 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 73 500,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 73 500,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 500,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 665 500,69 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 665 500,69 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 
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  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 418 100,69 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 083 400,69 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 100,00 

  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 600,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 15 000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 246 400,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 

  4260 Zakup energii 62 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 13 000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 500,00 

  4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

12 000,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 100,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 

 75095  Pozostała działalność 23 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 23 000,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 

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

  4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 

 751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

 577,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

577,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 577,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 577,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82,53 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 11,83 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 482,64 

 754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  194 632,50 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 185 632,50 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 185 632,50 
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   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 932,50 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 565,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 367,50 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 167 700,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 000,00 

    w tym Fundusz sołecki - 35 611,44 zł (Sołectwo Gawłuszowice, 

Krzemienica, Wola Zdakowska, Ostrówek) 

 

  4260 Zakup energii 30 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 

    w tym Fundusz sołecki - 29 246,27 zł (Sołectwo Gawłuszowice, 

Krzemienica, Młodochów) 

 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 

  4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 

 75421  Zarządzanie kryzysowe 9 000,00 

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

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

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 

 757    Obsługa długu publicznego  70 000,00 

 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 

70 000,00 

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

   a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 70 000,00 

  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

kredytów i pożyczek 

70 000,00 

 758    Różne rozliczenia  90 000,00 

 75814  Różne rozliczenia finansowe 30 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 30 000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 

  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 30 000,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 60 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 60 000,00 

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

  4810 Rezerwy (ogólna) 30 000,00 

  4810 Rezerwy (na zarządzanie kryzysowe) 30 000,00 

 801    Oświata i wychowanie  2 952 353,00 

 80101  Szkoły podstawowe 1 782 021,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 782 021,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 100,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 69 100,00 
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   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 459 121,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 153 021,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 300,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 000,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 25 600,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 253 800,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 

  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 

  4260 Zakup energii 17 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 

  4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 800,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

2 000,00 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 465 876,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 465 876,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 600,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 600,00 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 393 490,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 306 940,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 800,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 5 750,00 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 786,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 

  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 

  4260 Zakup energii 8 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 200,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 336,00 

 80104  Przedszkola 70 000,00 

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

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

  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego 

70 000,00 

 80110  Gimnazja 307 190,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 307 190,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 120,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 120,00 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 253 240,00 
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  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 920,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 500,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 200,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 5 620,00 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 830,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 

  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 

  4260 Zakup energii 7 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 500,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 630,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

500,00 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 77 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 77 000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 61 000,00 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 064,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 12 064,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 064,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

2 064,00 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 125 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 125 000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 125 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 

 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

w szkołach podstawowych 

103 702,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 103 702,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 435,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 435,00 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 467,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 797,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 700,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 970,00 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 800,00 

  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 
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  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00 

 80152  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 

ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych 

branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 

9 000,00 

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

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 200,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400,00 

  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 250,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150,00 

 80195  Pozostała działalność 500,00 

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

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 

 851    Ochrona zdrowia  73 194,00 

 85153  Zwalczanie narkomanii 2 000,00 

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

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

  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 35 000,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 200,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 200,00 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 300,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 

 85195  Pozostała działalność 36 194,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 36 194,00 

   a) dotacje na zadania bieżące 803,00 

  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących (wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego) 

803,00 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 391,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 342,00 
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  4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 

  4260 Zakup energii 20 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 

 852    Pomoc społeczna  380 503,50 

 85202  Domy pomocy społecznej 28 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 28 000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 000,00 

  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego 

28 000,00 

 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 400,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 400,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 400,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1 000,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

2 600,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 600,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 600,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 600,00 

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

52 900,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 52 900,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 900,00 

  3110 Świadczenia społeczne 52 900,00 

 85216  Zasiłki stałe 29 300,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 29 300,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 300,00 

  3110 Świadczenia społeczne 29 300,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 231 003,50 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 231 003,50 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215 908,27 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165 228,40 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 280,72 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 903,18 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 4 495,97 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 095,23 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 
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  4260 Zakup energii 800,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 5 781,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 995,23 

  4480 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 219,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1 500,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 300,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 12 300,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 300,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 300,00 

 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 20 000,00 

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

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 

 85295  Pozostała działalność 3 000,00 

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

   a) dotacje na zadania bieżące 3 000,00 

  2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego (wspieranie 

działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin) 

3 000,00 

 854    Edukacyjna opieka wychowawcza  88 485,00 

 85401  Świetlice szkolne 70 485,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 70 485,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 870,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 870,00 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 635,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 735,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 400,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 980,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 980,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 12 000,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 

  3240 Stypendia dla uczniów 12 000,00 

 85416  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 6 000,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 

  3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00 
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 855    Rodzina  3 279 893,62 

 85501  Świadczenie wychowawcze 1 951 223,62 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 951 223,62 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 915 270,94 

  3110 Świadczenia społeczne 1 915 270,94 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 891,68 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 402,40 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 613,78 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 409,60 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 465,90 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 061,00 

  2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości 

6 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 

  4260 Zakup energii 500,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 461,00 

  4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości 

500,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1 000,00 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

1 242 150,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 242 150,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 154 902,91 

  3110 Świadczenia społeczne 1 154 902,91 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 891,66 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 402,40 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 613,77 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 409,60 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 465,89 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 355,43 

  2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości 

3 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 

  4260 Zakup energii 600,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 
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  4300 Zakup usług pozostałych 7 644,43 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 461,00 

  4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości 

250,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1 200,00 

 85504  Wspieranie rodziny 83 120,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 83 120,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 300,00 

  3110 Świadczenie społeczne 78 300,00 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 920,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 594,95 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 285,97 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 39,08 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 900,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

500,00 

 85508  Rodziny zastępcze 1 000,00 

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

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 

 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 

2 400,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 400,00 

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

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 400,00 

 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  556 188,00 

 90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 358 288,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 358 288,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 238,93 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 640,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 962,20 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 180,98 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 455,75 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 336 049,07 
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  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 

  4260 Zakup energii 1 300,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 331 549,07 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

500,00 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi 2 000,00 

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

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

  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 

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

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 

    w tym Fundusz sołecki - 3 000,00 zł (Sołectwo Krzemienica)  

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 

    w tym Fundusz sołecki - 3 000,00 zł (Sołectwo Wola 

Zdakowska) 

 

  4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 170 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 170 000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 170 000,00 

  4260 Zakup energii 80 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska 

1 900,00 

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

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 900,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 

 90095  Pozostała działalność 4 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 

 921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  178 075,70 

 92116  Biblioteki 142 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 142 000,00 

   a) dotacje na zadania bieżące 142 000,00 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 142 000,00 
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kultury 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 25 000,00 

   a) dotacje na zadania bieżące 25 000,00 

  2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 

przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych (dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej 

w Gawłuszowicach na dofinansowanie remontu zabytkowego 

kościoła w Gawłuszowicach) 

25 000,00 

 92195  Pozostała działalność 11 075,70 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 11 075,70 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 775,70 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 259,31 

   w tym Fundusz sołecki - 259,31 zł (Sołectwo Kliszów)  

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 516,39 

    w tym Fundusz sołecki - 1 516,39 zł (Sołectwo Kliszów)  

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 300,00 

  4190 Nagrody konkursowe 300,00 

    w tym Fundusz sołecki - 300,00 zł (Sołectwo Kliszów)  

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 

    w tym Fundusz sołecki - 1 000,00 zł (Sołectwo Wola 

Zdakowska) 

 

  4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 

    w tym Fundusz sołecki - 4 000,00 zł (Sołectwo Krzemienica 

i Wola Zdakowska) 

 

 926    Kultura fizyczna  20 000,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 18 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 18 000,00 

   a) dotacje na zadania bieżące 12 000,00 

  2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

(upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez 

prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach 

i turniejach) 

12 000,00 

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

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 

 92695  Pozostała działalność 2 000,00 

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

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

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 

    Razem:  10.188.044,59 
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 Wydatki 

majątkowe 

 

 Dział  Rozdział  §  Wydatki  Plan 

 400    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 

i wodę 

 53 000,00 

 40002  Dostarczanie wody 53 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 53 000,00 

   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 53 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( modernizacja 

Stacji Uzdatniania Wody w Woli Zdakowskiej) 

40 000,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 

pompy na Stację Uzdatniania Wody w Woli Zdakowskiej) 

13 000,00 

 600    Transport i łączność  227 000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 227 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 227 000,00 

   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 227 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja 

drogi gminnej w Woli Zdakowskiej- 60 000,00 zł , 

modernizacja drogi gminnej w Gawłuszowicach - 60 000,00 zł) 

120 000,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 

działki pod parking przy Domu Strażaka w Kliszowie - 

17 000,00 zł , zakup działki pod budowę parkingu 

w Gawłuszowicach - 90 000,00 zł) 

107 000,00 

    w tym Fundusz sołecki - 17 000,00 zł (Sołectwo Kliszów)  

 700    Gospodarka mieszkaniowa  43 000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 43 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 43 000,00 

   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie 

klimatyzacji w Domu Strażaka w Młodochowie - 13 000,00 zł 

oraz w budynku gminnym w Gawłuszowicach - 30 000,00 zł 

43 000,00 

    w tym Fundusz sołecki - 13 000,00 zł(Sołectwo Młodochów)  

 750    Administracja publiczna  5 000,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000,00 

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

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie 

klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - 5 000,00 zł) 

5 000,00 

 754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  106 300,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 106 300,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 106 300,00 

   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 106 300,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utwardzenie 

terenu przed budynkiem Domu Strażaka w Gawłuszowicach - 

6 300 zł, rozbudowa Domu Strażaka w Kliszowie - 

100 000,00 zł) 

106 300,00 

    w tym Fundusz sołecki - 6 300 zł (Sołectwo Gawłuszowice)  
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 801    Oświata i wychowanie  60 000,00 

 80101  Szkoły podstawowe 60 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 60 000,00 

   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa 

chodnika przy Szkole Podstawowej w Gawłuszowicach) 

60 000,00 

 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1 571 471,15 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 521 347,01 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 521 347,01 

   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 

środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 

1 521 347,01 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Eco-energia 

w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice" projekt 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa nr 3 "Czysta energia") - finansowane z dotacji 

1 035 603,15 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Eco-energia 

w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice" projekt 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa nr 3 "Czysta energia") - finansowane z wpłat 

mieszkańców 

485 743,86 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 124,14 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 124,14 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie 

nowych punktów świetlnych w Ostrówku, Młodochowie i Woli 

Zdakowskiej) 

50 124,14 

 926    Kultura fizyczna  19 057,27 

 92695  Pozostała działalność 19 057,27 

   1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 19 057,27 

   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 057,27 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 

zestawu zabawowego) 

19 057,27 

    w tym Fundusz sołecki - 19 057,27 zł (Sołectwo Brzyście)  

    Razem:  2.084.828,42 

    Ogółem:  12.272.873,01 

§ 3. 1. 1) Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 185 743,86 zł. 

2) Planowany deficyt w kwocie 185 743,86 zł zostanie sfinansowany z następujących źródeł: 

- przychody z tytułu §994 przelewy z rachunków lokat w kwocie 185 743,86 zł. 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 385 743,86 zł , w tym: 

1) §994 przelewy z rachunków lokat w kwocie 385 743,86 zł 

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 200 000,00 zł, w tym: 

1. Paragraf 992 „spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" z następujących tytułów: 

a) spłata otrzymanych kredytów kwota 200 000,00 zł. 

2. Planowane rozchody budżetu gminy zostaną sfinansowane: 
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1) przychodami z tytułu przelewu z rachunków lokat w kwocie 200 000,00 zł. 

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, zaciąganych w roku 2019 w kwocie  

200 000,00 zł, w tym: 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 200 000,00 zł. 

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1. ogólną w wysokości 30 000,00 zł, 

2. celową w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, wynikające 

z odrębnych ustaw: 

1. Stosownie do art. 18 
2 
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 

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

wydane na podstawie art.18 i 18 
1 
oraz dochody określone w art.11 

1 
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 2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (t.j. Dz.U.z 2018r. poz.1030 późn.zm.) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 

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

z 2018r. 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 pkt 2,5,8,9,15,16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. 

3. Stosownie do art.6r ust.1-2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (j.t. Dz.U. z 2018r. poz.1454) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

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

poz.301 z późn.zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zgłoszone 

we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia 

mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37 000,00 zł i wydatki 

budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 35 000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 000,00 zł, 

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami w kwocie 3 319 450,00 zł, - jak poniżej: 

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych ustawami 

 Dział  Rozdział  §  Źródło dochodów  Plan 

 750    Administracja publiczna  46 573,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 46 473,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

46 473,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

100,00 
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 751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

 577,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

577,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

577,00 

 852    Pomoc społeczna  9 300,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 300,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

9 300,00 

 855    Rodzina  3 263 000,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 1 944 000,00 

  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci 

1 944 000,00 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1 235 900,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

1 235 900,00 

 85504  Wspieranie rodziny 80 700,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

80 700,00 

 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 

2 400,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

2 400,00 

    Razem:  3.319.450,00 

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych ustawami 

 Dział  Rozdział  §  Wydatki  Plan 

 750    Administracja publiczna  46 573,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 46 473,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 46 473,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 473,00 
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  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 873,27 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 647,33 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 952,40 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 100,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 

 751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

 577,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

577,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 577,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 577,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82,53 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 11,83 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 482,64 

 852    Pomoc społeczna  9 300,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 300,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 9 300,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 300,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 300,00 

 855    Rodzina  3 263 000,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 1 944 000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 944 000,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 915 270,94 

  3110 Świadczenia społeczne 1 915 270,94 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 891,68 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 402,40 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 613,78 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 409,60 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 465,90 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 837,38 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 

  4260 Zakup energii 500,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 2 563,76 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 461,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

712,62 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1 235 900,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 235 900,00 
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   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 154 902,91 

  3110 Świadczenia społeczne 1 154 902,91 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 891,66 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 402,40 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 613,77 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 409,60 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 465,89 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 105,43 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 

  4260 Zakup energii 600,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 7 644,43 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 461,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1 200,00 

 85504  Wspieranie rodziny 80 700,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 80 700,00 

   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 300,00 

  3110 Świadczenia społeczne 78 300,00 

   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 920,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 594,95 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 285,97 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 39,08 

   c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 480,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 480,00 

 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 

2 400,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 400,00 

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

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 400,00 

    Razem:  3.319.450,00 

3. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 358 288,00 zł i wydatki na 

funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 358 288,00 zł, jak poniżej: 

 Dział  Rozdział  §  Dochody  Plan 

 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  358 288,00 

 90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 358 288,00 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

358 288,00 

    Razem:  358.288,00 
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 Dział  Rozdział  §  Wydatki  Plan 

 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  358 288,00 

 90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 358 288,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 640,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 962,20 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 180,98 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 455,75 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 

  4260 Zakup energii 1 300,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 331 549,07 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

500,00 

    Razem:  358.288,00 

 

 

§ 9. Ustala się wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 

157 025,88 zł, jak poniżej: 

1. Sołectwo Gawłuszowice w kwocie 25 646,81 zł 

2. Sołectwo Kliszów w kwocie 31 075,70 zł 

3. Sołectwo Krzemienica w kwocie 22 951,09 zł 

4. Sołectwo Młodochów w kwocie 18 795,18 zł 

5. Sołectwo Brzyście w kwocie 19 057,27 zł 

6. Sołectwo Wola Zdakowska w kwocie 25 085,20 zł 

7. Sołectwo Ostrówek w kwocie 14 414,63 zł. 

 Nazwa 

sołectwa 

 Dział  Rozdział  Paragraf  Zadanie realizowane w ramach funduszu 

sołeckiego 

 Kwota 

Gawłuszowice 600 60016 4210 Zakup dwóch przystanków autobusowych 9 000,00 

 754 75412 4270 Remont sanitariatów w budynku Domu Strażaka 

w Gawłuszowicach 

8 000,00 

 754 75412 4210 Zakup wyposażenia dla OSP Gawłuszowice (zakup 

sprzętu pożarniczego) 

2 346,81 

 754 75412 6050 Utwardzenie terenu przed budynkiem Domu 

Strażaka w Gawłuszowicach 

6 300,00 

Kliszów 600 60016 4210 Zakup trzech przystanków autobusowych 12 000,00 

 600 60016 6060 Zakup działki pod parking przy Domu Strażaka 

w Kliszowie 

17 000,00 

 921 92195 4110 Organizacja warsztatów potraw regionalnych dla 

mieszkańców Sołectwa Kliszów połączonych 

z imprezą integracyjną 

259,31 

 921 92195 4170 1 516,39 

 921 92195 4190 300,00 

Krzemienica 754 75412 4210 Zakup wyposażenia dla OSP w Krzemienicy 2 500,00 

 754 75412 4270 Remont sali w Domu Strażaka w Krzemienicy 15 451,09 

 900 90004 4170 Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy) 3 000,00 
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 921 92195 4300 Organizacja dożynek wiejskich (kultywowanie 

lokalnych tradycji) 

2 000,00 

Młodochów 700 70005 6050 Wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka 

w Młodochowie 

13 000,00 

 754 75412 4270 Remont instalacji elektrycznej oraz sufitu w Domu 

Strażaka w Młodochowie 

5 795,18 

Brzyście 926 92695 6060 Wyposażenia placu zabaw - zakup zestawu 

zabawowego 

19 057,27 

Wola 

Zdakowska 

600 60016 4210 Zakup przystanku autobusowego 2 735,20 

 754 75412 4210 Zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Woli 

Zdakowskiej (stoły, krzesła) 

16 350,00 

 900 90004 4210 Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosy 

spalinowej) 

1 500,00 

 900 90004 4210 Utrzymanie terenów zielonych (zakup krzewów 

ozdobnych) 

1 500,00 

 921 92195 4300 Organizacja dożynek wiejskich (kultywowanie 

tradycji w Woli Zdakowskiej) 

2 000,00 

 921 92195 4210 Zakup elementów strojów ludowych (zakup 

czterech bluzek) dla stowarzyszenia, którego 

działalność podtrzymuje lokalne tradycje Gminy 

i Sołectwa Wola Zdakowska 

1 000,00 

Ostrówek 754 75412 4210 Zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Ostrówku 

(stoły i krzesła) 

14 414,63 

     Razem:  157.025,88 

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2019 roku - jak w załączniku 

Nr 1 do uchwały. 

§ 11. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1 900,00 zł 

oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 900,00 zł, jak 

poniżej: 

 Dział  Rozdział  §  Dochody  Plan 

 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1 900,00 

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

korzystanie ze środowiska 

1 900,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat 1 900,00 

    Razem:  1.900,00 

 Dział  Rozdział  §  Wydatki  Plan 

 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1 900,00 

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

korzystanie ze środowiska 

1 900,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 

    Razem:  1.900,00 

§ 12. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Gawłuszowicach w kwocie 142 000,00 zł. 

§ 13. Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego w wysokości 21 000,00 zł. 
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 Dział  Rozdział  §  Treść  Plan 

 600    Transport i łączność  21 000,00 

 60004  Lokalny transport zbiorowy 21 000,00 

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

   a) dotacje na zadania bieżące 21 000,00 

  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego (zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego ) 

21 000,00 

    Razem:  21.000,00 

§ 14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku: 

 Dział  Rozdział  §  Nazwa  Plan 

 750    Administracja publiczna  100,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 100,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 

 855    Rodzina  9 000,00 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

9 000,00 

  0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

9 000,00 

    Razem:  9.100,00 

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy (z wyłączeniem 

przeniesień między działami), 

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

3) dokonania spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 200 000,00 zł 

4) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których 

zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 200 000,00 zł 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący 

bankową obsługę budżetu gminy. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Grzegorz Świątek 
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Załącznik do uchwały Nr V/31/2018 

Rady Gminy Gawłuszowice 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gawłuszowice. 

Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu 

dotacja dla 

jednostek 

sektora 

finansów 

publicznych 

dotacja dla 

jednostek spoza 

sektora 

finansów 

publicznych 

 010   Rolnictwo 

i łowiectwo 

   7 440,00 

 01030 Izby 

Rolnicze 

dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej 

Izby Rolniczej 

 7 440,00 

 600   Transport 

i łączność 

  21 000,00  

 60004 Lokalny 

transport 

zbiorowy 

dotacja celowa na realizację zadania 

w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec 

21 000,00  

 851   Ochrona 

zdrowia 

  803,00  

 85195 Pozostała 

działalność 

dotacja celowa, pomoc finansowa dla 

Powiatu Mieleckiego (na 

współfinansowanie kosztów działalności 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego) 

803,00  

 852   Pomoc 

społeczna 

   3 000,00 

 85295 Pozostała 

działalność 

dotacja celowa na zadanie "Wspieranie 

działań mających na celu poprawę sytuacji 

rodzin" (w trybie art. 221 ustawy na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku 

publicznego) 

 3 000,00 

 921   Kultura 

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

  142 000,00  25 000,00 

 92116 Biblioteki dotacja podmiotowa dla samorządowej 

instytucji kultury (Gminna Biblioteka 

Publiczna w Gawłuszowicach) 

142 000,00  

 92120 Ochrona 

zabytków 

i opieka nad 

zabytkami 

dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-

Katolickiej w Gawłuszowicach na 

dofinansowanie remontu zabytkowego 

kościoła w Gawłuszowicach (prace 

budowlano-konserwatorskie, polegające 

na remoncie posadowienia, remoncie 

konstrukcji kruchty bocznej oraz sobót 

wraz z wymianą pokrycia gontowego, 

 25 000,00 
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impregnacja gontowego opierzenia ścian 

zrębowych (strona południowo-zachodnia) 

zgodnie z art.77 ustawy z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami na zabezpieczenie, zachowanie 

i utrwalenie substancji zabytku (wpis do 

rejestru zabytków pod numerem A-536 

z dnia 6.06.1934r.) 

 926   Kultura 

fizyczna 

   12 000,00 

 92605 Zadania 

w zakresie 

kultury 

fizycznej 

dotacja celowa na zadanie 

"Upowszechnianie kultury fizycznej 

wśród młodzieży poprzez prowadzenie 

zajęć piłki nożnej oraz udział 

w rozgrywkach i turniejach" (w trybie 

art. 221 ustawy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego) 

 12 000,00 

    Razem:  163.803,00  47.440,00 

 

 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Grzegorz Świątek 
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