
 

 

UCHWAŁA NR III/23/2018 

RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie budżetu Gminy Przecław na rok 2019 

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

z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235 ust. 1-3, art. 236 ust.1-

4, 237, 242, 258 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. 

z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2019  w wysokości 

54.481.201,89 zł w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości 49.247.177,19 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 5.234.024,70 zł.  

Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w  dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

przedstawia poniższa tabela:  

Dział Rozdział 

Paragraf 
 ŹRÓDŁA DOCHODÓW  Kwota 

1 2 3 

Dz.020 LEŚNICTWO  2.500,00 

Rozdz.02095 Pozostała działalność 2.500,00 

 Dochody bieżące w tym :  

§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  

(dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dzierżawa 

terenów łowieckich) 

2.500,00 

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.200,00 

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 2.200,00 

 Dochody bieżące w tym :  

§0690 Wpływy z różnych opłat ( zajecie pasa drogowego) 2.200,00 

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  39.700,00 

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39.700,00 

 Dochody bieżące w tym :  

§0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  2.300,00 

§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 

24.000,00 
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charakterze  

(dochody z najmu lokali 5.000 zł, czynsz dzierżawny 19.000 zł) 

§0830 
Wpływy z usług (wpłaty za energię cieplną 12.000,00 i elektryczną 

1.000) 
13.000,00 

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  176.571,30 

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 134.820,00 

 Dochody bieżące w tym :  

§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 

z tego: 

-zadania z zakresu spraw obywatelskich 70.781,00 zł 

-pozostałe zadania 63.989,00 zł  

134.770,00 

§2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami (za dane adresowe) 

50,00 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  7.900,30 

 Dochody bieżące w tym :  

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7.000,30 

§0970 

Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla 

płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% 

z PIT-4) 

900,00 

Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa 800,00 

 Dochody bieżące w tym :  

§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 

800.00 

Rozdz.75095 Pozostała działalność 33.051,00 

 Dochody majątkowe w tym :  

§6258 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 

na zadanie : „Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

w Gminie Przecław ( pierwsze wyposażenie ) w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich „ na lata 2014-2020  

26.688,00 

 - Dochody bieżące w tym :  

§2058 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 

na zadanie :„Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

w Gminie Przecław ( usługi szkoleniowe ) w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich „ na lata 2014-2020 

6.363,00 

Dz.751 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 

SĄDOWNICTWA 

2.367,00 

Roz.75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 
2.367,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2.367,00 
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bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami 

Dz.756 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH 

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE 

Z ICH POBOREM  

11.013.835,00 

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.000,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§0350 
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej 
8.000,00 

Rozdz.75615 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

1.356.278,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.128.699,00 

§0320 Wpływy z podatku rolnego 42.022,00 

§0330 Wpływy z podatku leśnego  149.531,00 

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 25.326,00 

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 

§0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień ( wpływy z tytułu kosztów upomnień) 
700,00 

§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.000,00 

Rozdz.75616 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych 

1.924.882,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.148.693,00 

§0320 Wpływy z podatku rolnego 471.442,00 

§0330 Wpływy z podatku leśnego  13.513,00 

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 70.734,00 

§0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn  16.000,00 

§0430 Wpływy z opłaty targowej 2.000,00 

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 190.000,00 

§0640 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień  

(wpływy z tytułu kosztów upomnień) 

8.000,00 

§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.500,00 

Rozdz.75618 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 
294.000,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25.000,00 

§0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 124.000,00 

§0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 145.000,00 

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.430.675,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.403.675,00 

§0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 27.000,00 

 Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA  19.884.098,00 

Rozdz.75801 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
11.709.309,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.709.309,00 

Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7.879.823,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.879.823,00 
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Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 294.966,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 294.966,00 

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  1.064.195,00 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 2.740,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§0920 

Wpływy z pozostałych odsetek  

SP Przecław 200,00 , SP Rzemień 200,00 

SP Kiełków 200,00, SP Łączki Brzeskie 120,00  

ZSP Tuszyma 200,00 SP Dobrynin 100,00 

1.020,00 

§0970 

Wpływy z różnych dochodów 

( przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty 

podatku od osób fizycznych 0,3%  

z PIT-4 SP Przecław 500,00 , SP Rzemień 200,00 , SP Kiełków 200,00 , 

SP Łączki Brzeskie 200,00 , ZSP Tuszyma 400,00, SP Dobrynin 220,00) 

1.720,00 

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  44.896,00 

 Dochody bieżące w tym:   

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych ) 

SP Dobrynin 15.433,00 , SP Kiełków 11.224,00 

SP Łączki Brzeskie 18.239,00 

44.896,00 

Rozdz.80104 Przedszkola  383.946,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§0660 

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty 

rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania ,wychowania i opieki) 
S. Przedszkole w Przecławiu 25.000,00  

S. Przedszkole w Rzemieniu 14.750,00  

ZSP Tuszyma 4.000,00 

43.750,00 

§0920 
Wpływy z  pozostałych odsetek  

(Rzemień 100,00 , Przecław 200,00 ) 
300,00 

§0970 

Wpływy z różnych dochodów ( wpływy z tytułu wynagrodzenia dla 

płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% 

z PIT-4) , Rzemień 120,00 , Przecław 250,00 ) 

370,00 

§2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych ) 

Przecław 159.942,00 , Rzemień 79.971,00 

ZSP Tuszyma 99.613,00  

339.526,00 

Rozdz.80110 Gimnazja 500,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 

§0970 

Wpływy z różnych dochodów ( wpływy z tytułu wynagrodzenia dla 

płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% 

z PIT-4)  

300,00 

 Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 630.710,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§0670 

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłaty 

wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych 

oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego) 

Przecław130.000,00 ,  

Rzemień 66.600,00 , Zesp. Szkolno-Przed. 75.000,00  

271.600,00 

§0830 Wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności w stołówkach 359.110,00 
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szkolnych ) 
SP Przecław 186.000,00 , SP Łączki B. 52.000,00 ZSP Tuszyma 

35.000,00 , SP Dobrynin 55.000 ,SP Rzemień 31.110,00 ,  

Rozdz.80149 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki 
1.403,00 

§2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych ) 

Przedszkole Rzemień  

1.403,00 

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA  428.960,00 

Rozdz.85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

21.400,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych ) 

21.400,00 

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
77.400,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych ), 

77.400,00 

Rozdz.85216 Zasiłki stałe 191.100,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych ) 

191.100,00 

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 86.510,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.500,00 

§0970 

Wpływy z różnych dochodów ( wpływy z tytułu wynagrodzenia dla 

płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% 

z PIT-4)  

140,00 

§2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych ) 

84.870,00 

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.550,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§0830 Wpływy z usług ( za pobyt w DPS) 6.000,00 

§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 

46.300,00 

§2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami ( dochody z zwróconych usług opiekuńczych)  

250,00 

Dz.855 RODZINA  15.611.150,00 

Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze  8.942.750,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§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 wychowaniu dzieci 

8.938.000,00 

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek  250,00 

§2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 4.500,00 
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z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

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

w nadmiernej wysokości 

Rozdz.85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego  

6.278.100,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§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 

6.179.600,00 

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek  18.500,00 

§2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami (dochody z zwróconych zaliczek alimentacyjnych, zasiłków 

rodzinnych ) 

25.000,00 

§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 

55.000,00 

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny 340.900,00 

 Dochody bieżące w tym:  

§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 

340.900,00 

Rozdz.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 2014r 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  

49.400,00 

§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 

49.400,00 

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  6.255.625,59 

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi  1.040.288,89 

 Dochody bieżące w tym:  

§0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminy na 

podstawie przepisów rozdz. 3a ustawy z dnia 13.IX.1996 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

1.032.388,89 

§0640 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień  

(wpływy z tytułu kosztów upomnienia) 

7.000,00 

§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 900,00 

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.155.958,70  

  Dochody majątkowe w tym;   

§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 

(projekt „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław 

i Radomyśl Wielki” 

-Gmina Przecław 3.545.114,90  

-Gmina Radomyśl Wielki 1.610.843,80  

5.155.958,70 

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

korzystanie ze środowiska 
8.000,00 
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 Dochody bieżące w tym:  

§0690 Wpływy z różnych opłat ( wpływy za korzystanie ze środowiska) 8.000,00 

Rozdz.90095 Pozostała działalność 51.378,00 

 Dochody majątkowe w tym:  

§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 

projekt  

Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. 

Podzamcze udział środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020  

51.378,00 

 RAZEM 54.481.201,89 

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 

53.704.536,89 zł z tego : 

1) wydatki bieżące w wysokości 46.569.816,15 zł 

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.134.720,74 zł.Planowane wydatki budżetu na 2019 r. w dostosowaniu 

do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela : 

Dział  

Rozdział  

paragraf 

ŹRÓDŁA WYDATKÓW Kwota 

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 10.269,28 

Rozdz. 

01030 
Izby rolnicze 10.269,28 

 

w tym; 
 

1.1wydatki bieżące z tego: 

2)dotacje na zadania bieżące  

§2850 
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego 
10.269.28 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.748.942,10 

Rozdz. 

60004 
Lokalny transport zbiorowy  618.087,00 

 
W tym :  

1.1 wydatki bieżące z tego:  

 2) dotacje na zadania bieżące z tego:  

§2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień(umów) miedzy jednostkami samorządu 

terytorialnego (porozumienie z Gminą Miejską Dębica na realizację 

zbiorowego transportu lokalnego MKS 4.883,00 ) 

4.883,00 

§4300 

Zakup usług pozostałych 

-usługa przewozu pasażerów regularnej linii Nr 7 i 8 na trasie Ł. 

Brzeskie, Tuszyma, Rzemień, Podole, Zaborcze  

613.204,00 

Rozdz. 

60014 
Drogi publiczne powiatowe  320.000,00 

 1.2 wydatki majątkowe w tym:   

§6300 

Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie "Budowa 

chodników w pasach dróg powiatowych w gminie Przecław 

w miejscowościach Łączki Brzeskie i Dobrynin" 

320.000,00 
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Rozdz. 

60016 
Drogi publiczne gminne 775.855,10 

 
w tym; 

 
1.1wydatki bieżące z tego: 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

§4210 
Zakup materiałów i wyposażenia 

Budżet Obywatelski Przecław os.Zamkowe 1.500,00 
36.500,00 

§4270 

Zakup usług remontowych  

FS Biały Bór 20.000 

FS Błonie 11.000,00 

FS Dobrynin 16.000,00 

FS Łączki Brzeskie 20.000,00 

FS Podole 6.000,00 

FS Rzemień 8.000,00 

FS Tuszyma 15.500,00 

FS Wylów 6.000,00 

FS Zaborcze 7.000,00 

------------------------- 

Razem FS = 109.500 

Budżet Obywatelski Os. Zamkowe 5.000,00 

114.500,00 

§4300 

Zakup usług pozostałych 

-przeglądy dróg 10.000,00 

-założenie ewidencji dróg gminnych 15.000,00 

-bieżące utrzymanie dróg 222.707,43 

Budżet Obywatelski Przecław 4.992,57 

Budżet Obywatelski os.Wenecja 7.300,00 

260.000,00 

§4430 Różne opłaty i składki  2.500,00 

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  9.800,00 

 1.2 wydatki majątkowe z tego:  

§6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

„Przebudowa dróg na działkach Nr ewidencyjny 2805, 2806, 2798, 

2628 w Tuszymie „Budżet Obywatelski" 100.000,00  

FS Błonie 40.000,00 

FS Podole 54.000,00 

FS Rzemień 35.000,00 

FS Tuszyma 70.000,00 

Budżet Obywatelski Przecław 37.355,10 

Budżet Obywatelski os. Wenecja 7.700,00 

Budżet Obywatelski os. Zamkowe 8.500,00 

352.555,10 

Rozdz. 

60017 
Drogi wewnętrzne 20.000,00 

 

w tym; 
 

1.1 wydatki majątkowe z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

 a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  

§6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 (wkład własny) 
20.000,00 

Rozdz. 

60078 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 14.000,00 

 1.1 wydatki majątkowe z tego:  
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1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  

§6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 (wkład własny) 
14.000,00 

Rozdz. 

60095 
Pozostała działalność 1.000,00 

 w tym;  

 1.1 wydatki bieżące z tego:  

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 

§4300 Zakup usług pozostałych  500,00 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 322.633,79 

Rozdz. 

70005 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 322.633,79 

 

w tym; 
 

1.1wydatki bieżące z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 
 

a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 

§4260 Zakup energii 32.628,00 

§4270 

Zakup usług remontowych 

( w tym: remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym 

Zaborcze 10.000,00 

FS Zaborcze 8.000,00 gmina 7.000,00) 

 25.000,00 

§4300 
Zakup usług pozostałych (w tym: plany zagospodarowania 

przestrzennego Przecław) 
105.000,00 

§4430 Różne opłaty i składki 8.000,00 

§4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty 

kartograficzne, geodezyjne ze Starostwa)  
2.500,00 

§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa  500,00 

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  87.005,79 

§4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego  3.000,00 

 1.2 wydatki majątkowe z tego:  

§6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntu 

) 
50.000,00 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 86.900,00 

Rozdz. 

71004 
Plany zagospodarowania przestrzennego 86.900,00 

 

w tym; 
 

1.1wydatki bieżące z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 
 

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 

§4090 Honoraria  85.000,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

§4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 

§4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty 

kartograficzne, geodezyjne ze Starostwa)  
400,00 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.072.298,52 

Rozdz. Urzędy wojewódzkie 201.174,48 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 9 – Poz. 737



75011 

 

w tym; 
 

1.1wydatki bieżące z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 
 

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 

§4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

sprawy obywatelskie 52.493,10 

pozostałe 47.379,00 

gmina 52.445,10 

152.317,20 

§4040 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

sprawy obywatelskie 4.638,28 

pozostałe 3.386,04 

gmina 3.439,10 

11.463,42 

§4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

-sprawy obywatelskie 10.124,27 

-pozostałe 7.201,64 

-gmina 9.201,73 

26.527,64 

§4120 

Składki na Fundusz Pracy 

-sprawy obywatelskie 1.450,45 

-pozostałe 72,94 

-gmina 1.318,55 

2.841,94 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

§4210 

Zakup materiałów i wyposażenia  

-sprawy obywatelskie 0 

-pozostałe 3.989,00 

-gmina 0 

3.989,00 

§4440 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

sprawy obywatelskie 2.074,90 

-pozostałe 960,38 

3.035,28 

§4700 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

-sprawy obywatelskie 0 

-pozostałe 1.000,00 

-gmina 0 

1.000,00 

Rozdz. 

75022 
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  83.634,00 

 

w tym; 
 

1.1 wydatki bieżące z tego: 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  70.000,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia  350,00 

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  13.284,00 

Rozdz. 

75023 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.510.403,04 

 

w tym; 

 1.1 wydatki bieżące z tego: 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych   

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.000,00 
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1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.898.338,00 

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 207.033,00 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  504.348,00 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 72.260,00 

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80.000,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

§4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.000,00 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95.000,00 

§4220 Zakup środków żywności ( zakupy na potrzeby sekretariatu) 2.000,00 

§4260 Zakup energii 100.490,00 

§4270 
Zakup usług remontowych (remont budynku UM, wymiana drzwi 

wyjściowych ) 
49.300,00 

§4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 130.000,00 

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  71.707,17  

§4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 

§4430 Różne opłaty i składki 99.200,00 

§4440 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

40,94 etat x 1.185,66= 48.540,92 

Emeryci 21 x 197,61 = 4.149,81 

Renciści 2 x 197,61 = 395,22 

53.085,95  

§4480 Podatek od nieruchomości  39.000,00 

§4530 Podatek od towarów i usług VAT 1.000,00 

§4580 Pozostałe odsetki  50,92 

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,00 

§4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  
39.160,00 

 1.2 wydatki majątkowe z tego :   

§6060 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

-zakup szafy metalowej kancelaria tajna klasa A 14.760,00 

-zakup mebli 7.000,00 

-zakup kserokopiarki 16.570,00 

38.330,00 

Rozdz. 

75045 
Kwalifikacja wojskowa  800,00 

 

1.1wydatki bieżące z tego:  

Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

b)wydatki związane z realizacja zadań statutowych: 
 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 

Rozdz. 

75075 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 98.889,00 

 
w tym; 

 
1.1 wydatki bieżące z tego: 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

§4190 Nagrody konkursowe  1.889,00 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 47.000,00 

Rozdz. Pozostała działalność 177.398,00 
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75095 

 
w tym; 

 1.1wydatki bieżące z tego: 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)  19.800,00 

 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :  

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.300,00 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 540,00 

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe ( inkaso podatków) 68.000,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 9.000,00 

§4430 Różne opłaty i składki (składka LGD ) 23.814,00 

 
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art.5 ust.1pkt 2 i 3  
 

§4308 

Zakup usług pozostałych  

Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gminie Przecław 

( usługi szkoleniowe ) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

„ na lata 2014-2020 

6.363,00 

§4309 

Zakup usług pozostałych na realizacje projektu „Centrum Wsparcia 

Organizacji Pozarządowych w Gminie Przecław ( usługi szkoleniowe 

) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich „ na lata 2014-2020 

( wkład własny ) 

3.637,00 

§6068 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

 na realizację projektu : „Centrum Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych w Gminie Przecław ( pierwsze wyposażenie ) 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich „ na lata 2014-2020 

26.688,00 

§6069 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację 

projektu : „Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

w Gminie Przecław ( pierwsze wyposażenie ) w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich „ na lata 2014-2020 ( wkład własny ) 

15.256,00 

751 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 

2.367,00 

Rozdz. 

75101 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 
2.367,00 

 

w tym; 

1.1 wydatki bieżące z tego: 
 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.980,00 
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§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 338,64 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 48,36 

754 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 
206.598,01 

Rozdz. 

75412 
Ochotnicze straże pożarne 199.298,01 

 -dotacje na zadania bieżące w tym:  

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji Stowarzyszeniom ( dotacja celowa na wkład własny 

do projektu dla OSP Przecław)  

20.244,21 

 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.000,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 
 

§4190 Nagrody konkursowe 1.000,00 

§4210 

Zakup materiałów i wyposażenia ( gm. 27.000) 

FS Biały Bór 1.553,80 

FS Błonie 2.500,00 

FS Rzemień 4.000,00 

35.053,80 

§4260 Zakup energii 23.000,00 

§4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 32.000,00 

§4430 Różne opłaty i składki 19.000,00  

 1.2 wydatki majątkowe z tego :  

§6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

FS Kiełków 34.000,00 
34.000,00 

§6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

 FS Kiełków 10.000,00 gmina 8.000,00 
18.000,00 

Rozdz. 

75414 
Obrona cywilna 4.500,00 

 

w tym; 
 

1.1wydatki bieżące z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 
 

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 500,00 

§4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  
2.000,00 

Rozdz. 

75421 
Zarządzanie kryzysowe 2.800,00 

 

w tym; 
 

1.1wydatki bieżące z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 
 

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.000,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 700,00 

§4430 Różne opłaty i składki 500,00 

§4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  
600,00 

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 525.000,00 

Rozdz. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 525.000,00 
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75702 samorządu terytorialnego 

 

w tym; 
 

1.1wydatki bieżące z tego: 

5) 0bsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  

§8110 
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  
525.000,00 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 379.000,00 

Rozdz. 

75818 
Rezerwy ogólne i celowe 379.000,00 

 

w tym; 
 

1.1wydatki bieżące z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 
 

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4810 

Rezerwy  

(w tym: rezerwa ogólna 185.000,00 

rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 

140.000,00  

rezerwa celowa na wdrożenie „Senior +” 54.000,00  

379.000,00 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.757.111,69 

Rozdz. 

80101 
Szkoły podstawowe 10.349.202,70 

 

w tym; 
 

1.1 wydatki bieżące z tego: 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 399.740,36 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.660.764,65 

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 437.817,90 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.244.144,49 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 178.146,42 

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.250,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

FS Dobrynin 9.000,00  

FS Tuszyma 2.530,70  

Oświata 142.800,00  

154.330,70 

§4240 

Zakup środków dydaktycznych i książek 

FS Łączki Brzeskie 5.000,00  

FS Rzemień 4.200,00  

Oświata 53.900,00  

63.100,00 

§4260 Zakup energii 575.000,00 

§4270 Zakup usług remontowych 103.500,00 

§4280 Zakup usług zdrowotnych 10.700,00 

§4300 

Zakup usług pozostałych 

FS Biały Bór 500,00  

FS Rzemień 3.800,00  

FS Tuszyma 5.600,00  

Oświata 116.000,00  

125.900,00 

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15.500,00 
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§4410 Podróże służbowe krajowe 3.300,00 

§4430 Różne opłaty i składki 11.600,00 

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 331.208,18 

§4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  
4.200,00 

 1.2 wydatki majątkowe z tego:  

§6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

 FS Kiełków 10.000,00  
10.000,00 

Rozdz. 

80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 237.370,99 

 

w tym; 
 

1.1 wydatki bieżące z tego  

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.659,24 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131.122,94 

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.305,99 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.553,38 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 3.799,71 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.340,00 

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.700,00 

§4260 Zakup energii 13.600,00 

§4270 Zakup usług remontowych 4.000,00 

§4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 2.900,00 

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.300,00 

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.639,73 

§4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  
150,00 

Rozdz. 

80104 
Przedszkola  2.774.319,06 

 

w tym; 
 

1.1 wydatki bieżące z tego: 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 83.897,80 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.544.993,86 

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109.042,21 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 284.882,08 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 40.816,57 

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92.348,00 

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13.000,00 

§4260 Zakup energii 96.850,00 

§4270 Zakup usług remontowych 130.000,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 15 – Poz. 737



„Remont budynku –utworzenie przedszkola w Tuszymie II etap 

100.000,00  

Oświata 30.000,00  

§4280 Zakup usług zdrowotnych 2.500,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 44.571,00 

§4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego ( koszty pobytu dzieci z Gminy 

Przecław w Przedszkolach innych Gmin ) 

246.000,00 

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  3.000,00 

§4410 Podróże służbowe krajowe 750,00 

§4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.167,54 

§4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  
1.500,00 

Rozdz. 

80110 
Gimnazja 1.134.574,64 

 

w tym; 
 

1.1 wydatki bieżące z tego: 

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38.857,04 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 689.524,99 

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 142.429,96 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166.276,42 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 23.833,23 

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.000,00 

§4260 Zakup energii 1.000,00 

§4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 

§4280 Zakup usług zdrowotnych 1.800,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.200,00 

§4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 

§4430 Różne opłaty i składki 500,00 

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.053,00 

§4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  
1.500,00 

Rozdz. 

80113 
Dowożenie uczniów do szkół 471.300,00 

 
w tym; 

 
1.1 wydatki bieżące z tego: 

 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3030 
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  

 gmina 35.000,00  
35.000,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4300 Zakup usług pozostałych  436.300,00 
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( w tym :dowóz uczniów niepełnosprawnych  

- gmina 255.000,00  

-oświata 181.300,00  

Rozdz. 

80120 
Licea ogólnokształcące 338.913,76 

 
w tym; 

 
1.1 wydatki bieżące z tego: 

 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.930,56 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 223.540,07 

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.690,71 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49.850,15  

§4120 Składki na Fundusz Pracy 7.142,27  

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  10.000,00 

§4260 Zakup energii 1.000,00 

§4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 

§4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  900,00 

§4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760,00 

Rozdz. 

80146 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

(Oświata 52.000,49 , Gmina 9.000,00 )  
61.000,49 

 

w tym; 
 

1.1 wydatki bieżące z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 
 

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe (gmina 766,00 ) 766,00 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (gmina 144,00 ) 144,00 

§4120 Składki na Fundusz Pracy (gmina 20,00 )  20,00 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia  7.253,00 

§4300 Zakup usług pozostałych ( gmina 8.070,00 ) 23.607,92 

§4410 Podróże służbowe krajowe  5.150,00 

§4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  
24.059,57 

Rozdz. 

80148 
Stołówki szkolne i przedszkolne  1.485.542,31 

 
w tym; 

 
1.1 wydatki bieżące z tego: 

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.400,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 607.246,49 

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.807,61 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111.652,44 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 15.987,53 
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1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 

§4220 Zakup środków żywności 630.710,00 

§4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.638,24 

 1.2 wydatki majątkowe z tego:   

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wkład własny do zadania 

„Rządowy Program posiłek w szkole i w domu”) 
10.000,00 

§6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

-zmywarka Sam. Przedszkole Przecław 10.000,00 ) 
10.000,00 

Rozdz. 

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  

106.594,77 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 250,00 

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67.505,35 

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.130,93 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  13.464,90 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 1.926,59 

 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

 b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia  4.000,00 

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7.540,00 

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  777,00 

Rozdz. 

80150 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,  
629.900,17 

 1.1 wydatki bieżące z tego:  

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18.137,38 

 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 422.395,57 

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.585,51 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79.498,25 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 11.390,10 

 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

 b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 45.000,00 

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  20.693,36 

§4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  
1.200,00 

Rozdz. 

80152 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach w 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 

8.480,88 

 1.1 wydatki bieżące z tego:  
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§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000,00 

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.735,16 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 809,71 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 116,01 

 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

 b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.000,00 

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  720,00 

Rozdz. 

80195 
Pozostała działalność 159.911,92 

 
w tym; 

 
1.1 wydatki bieżące z tego: 

§3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

Oświata 23.065,41  
23.065,41 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.065,41 

§4110 
Składki na ubezpieczenia społeczne 

 (oświata 3.944,18 , gmina 150,00 ) 
4.094,18 

§4120 
Składki na Fundusz Pracy  

(oświata 565,10 , gmina 34,22 ) 
599,32 

§4170 Wynagrodzenie bezosobowe (gmina 800,00 ) 800,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4190 Nagrody konkursowe ( sport szkolny 2.000,00 ) 2.000,00 

§4210 
Zakup materiałów i wyposażenia 

 (w tym :sport szkolny 2.000,00 ) 
2.000,00 

§4300 
Zakup usług pozostałych 

(w tym: sport szkolny gmina 28.000,00 ) 
29.000,00 

§4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

0świata 75.287,60  
75.287,60 

851 OCHRONA ZDROWIA 160.000,00 

Rozdz. 

85153 
Zwalczanie narkomanii 2.500,00 

 

w tym; 
 

1.1 wydatki bieżące z tego 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 
 

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 

Rozdz. 

85154 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 142.500,00 

 

w tym; 
 

1.1 wydatki bieżące z tego 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 
 

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.100,00 

§4120 Składki na Fundusz Pracy  150,00 
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§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.350,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4190 Nagrody konkursowe  5.000,00 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.000,00 

§4300 
Zakup usług pozostałych 

(Projekt „Umiem pływać” 30.000,00 )  
70.400,00 

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii 2.000,00 

§4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

§4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  
2.000,00 

 1.2 wydatki majątkowe w tym:  

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  20.000,00 

Rozdz. 

85195 
Pozostała działalność 15.000,00 

 

w tym;  

1.1 wydatki bieżące z tego:  

2) dotacje na zadania bieżące z czego:  

§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  

-zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 5.000,00  

- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym 10.000,00  

15.000,00 

852 POMOC SPOŁECZNA 1.326.291,88 

Rozdz. 

85205 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.900,00 

 

w tym;  

1.1 wydatki bieżące z tego:  

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :  

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 

 b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 350,00 

§4410 Podróże służbowe krajowe  50,00 

§4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  
800,00 

Rozdz. 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

21.400,00 

 

w tym;  

1.1 wydatki bieżące z tego:  

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( AR) 21.400,00 

Rozdz. 

85214 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
200.400,00 

 
w tym;  

1.1 wydatki bieżące z tego:  
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3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3110 
Świadczenia społeczne 

(AR 77.400,00 , własne 120.000,00 ) 
197.400,00 

 b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§ 4300 Zakup usług pozostałych  3.000,00 

Rozdz. 

85215 
Dodatki mieszkaniowe 11.000,00 

 

w tym;  

1.1 wydatki bieżące z tego:  

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3110 Świadczenia społeczne  11.000,00 

Rozdz. 

85216 
Zasiłki stałe 191.100,00 

 

w tym;  

1.1 wydatki bieżące z tego:  

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3110 Świadczenia społeczne ( AR) 191.100,00 

Rozdz. 

85219 
Ośrodki pomocy społecznej 640.746,88 

 

w tym;  

1.1 wydatki bieżące z tego:  

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.500,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :  

§4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 

 w tym ( AR 68.000,00 ) 
460.019,91 

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.059,80 

§4110 
Składki na ubezpieczenia społeczne 

(w tym AR 11.700,00 ) 
85.941,53 

§4120 
Składki na Fundusz Pracy 

( w tym AR 1.620,00 ) 
12.227,45 

§4170 
Wynagrodzenia bezosobowe 

( w tym AR 2.400,00 )  
2.600,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4210 
Zakup materiałów i wyposażenia 

( w tym AR 500,00 )  
6.000,00 

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  200,00 

§4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 

§4280 Zakup usług zdrowotnych  650,00 

§4300 
Zakup usług pozostałych 

( w tym AR 650,00)  
7.000,00 

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  4.000,00 

§4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 

§4430 Różne opłaty i składki  1.000,00 

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.898,19 

§4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 
3.000,00 

Rozdz. 

85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 156.300,00 
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w tym;  

1.1 wydatki bieżące z tego:  

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4300 
Zakup usług pozostałych  

(w tym zlecone 46.300,00 ) 
86.300,00 

§4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego (DPS) 
70.000,00 

Rozdz. 

85230 
Pomoc w zakresie dożywiania  100.000,00 

 

w tym;  

1.1 wydatki bieżące z tego:  

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§3110 Świadczenia społeczne  100.000,00 

Rozdz. 

85295 
Pozostała działalność 3.445,00 

 
1.1 wydatki bieżące z tego:  

2)dotacje na zadania bieżące  

§2710 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

(wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego ) 

3.445,00 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 318.437,77 

Rozdz. 

85401 
Świetlice szkolne  269.437,77 

 1. wydatki bieżące z tego:  

 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11.020,92 

 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :  

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176.714,43 

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.990,14 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34.445,25 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 4.931,12 

 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

 b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.100,00 

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10.900,00 

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.335,91 

Rozdz. 

85415 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30.000,00 

 w tym:  

 1. wydatki bieżące z tego:  

 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   

§3240 

Stypendia dla uczniów  

(wkład własny stypendia oraz zasiłki związane z trudną sytuacją 

materialną ) 

30.000.00 

Rozdz. 

85416 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  19.000,00 

 1. wydatki bieżące z tego:  

 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   
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§3240 
Stypendia dla uczniów  

(stypendia za osiągnięcia w nauce „Wybitny uczeń) 
19.000,00 

855 RODZINA  15.781.110,74 

Rozdz. 

85501 
Świadczenie wychowawcze  8.942.750,00 

 

w tym;  

1.1 wydatki bieżące z tego:  

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§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 

4.500,00 

§3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

(zlecone 400,00 ) 
400,00 

§3110 
Świadczenia społeczne  

(zlecone 8.803.930,00 )  
8.803.930,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :  

§4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 

(zlecone 93.721,35 ) 
93.721,35 

§4040 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

(zlecone 9.251,79 ) 
9.251,79 

§4110 
Składki na ubezpieczenia społeczne 

(zlecone 17.731,97 ) 
17.731,97 

§4120 
Składki na Fundusz Pracy 

(zlecone 2522,84) 
2.522,84 

§4170 
Wynagrodzenia bezosobowe 

(zlecone 200,00) 
200,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4210 
Zakup materiałów i wyposażenia 

( zlecone 2.000,00) 
2.000,00 

§4270 
Zakup usług remontowych 

(zlecone 200,00)  
200,00 

§4280 
Zakup usług zdrowotnych 

(zlecone 100,00) 
100,00 

§4300 
Zakup usług pozostałych 

(zlecone 5.824,41 ) 
5.824,41 

§4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  

(zlecone 200,00 ) 
200,00 

§4410 
Podróże służbowe krajowe 

(zlecone 50,00 )  
50,00 

§4430 
Różne opłaty i składki  

(zlecone 50,00 ) 
50,00 

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.517,64 

§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 ( zlecone 300,00 ) 
300,00 
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Rozdz. 

85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego  

6.282.950,11 

 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

(zlecone 900,00 ) 
900,00 

§3110 
Świadczenia społeczne  

( w tym zlecone 5.152.712,00, za życiem 500.00000, własne 8.000,00 )  
5.660.712,00 

 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :  

§4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 

(zlecone 119.465,59 ) 
133.965,59 

§4040 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

( zlecone 11.499,02 )  
11.499,02 

§4110 
Składki na ubezpieczenia społeczne 

(zlecone 377.549,01 ) 
380.049,01 

§4120 Składki na Fundusz Pracy (zlecone 3.213,88 )  3.563,99 

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone )  200,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§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  

55.000,00 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone 3.500,00 )  4.000,00 

§4270 Zakup usług remontowych (zlecone )  1.500,00 

§4280 Zakup usług zdrowotnych (zlecone )  250,00 

§4300 Zakup usług pozostałych (zlecone 4.573,65 )  8.573,65 

§4360 
Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych  

(zlecone) 
100,00 

§4410 Podróże służbowe krajowe (zlecone) 100,00 

§4430 Różne opłaty i składki ( zlecone ) 100,00 

§4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

(zlecone) 
3.236,85 

§4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej (zlecone ) 
700.00 

§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 

18.500,00 

Rozdz. 

85503 
Karta dużej rodziny  216,00 

 b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  80,00 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  14,00 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 2,00 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia  20,00 

§4700 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 

cywilnej  
100,00 

Rozdz. 

85504 
Wspieranie rodziny  385.794,63 
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 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 

§3110 Świadczenia społeczne ( zlecone )  330.000,00 

 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :  

§4010 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 

(zlecone 6.868,80 )  
37.944,90 

§4040 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

(zlecone 890,17 ) 
3.519,58 

§4110 
Składki na ubezpieczenia społeczne 

(zlecone 1.336,09 ) 
7.140,18  

§4120 
Składki na Fundusz Pracy 

(zlecone 190,09 )  
1.015,87 

 b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4210 
Zakup materiałów i wyposażenia 

(zlecone 554,85 )  
654,85 

§4280 Zakup usług zdrowotnych  70,00 

§4300 
Zakup usług pozostałych 

(zlecone 400,00 )  
500,00 

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  600,00 

§4410 
Podróże służbowe krajowe 

(zlecone 60,00 )  
1.560,00 

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25  

§4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej ( zlecone 600,00 )  
1.200,00 

Rozdz. 

85505 
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  80.000,00 

 1.2 wydatki majątkowe w tym:  

§6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

("Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego na żłobek” 

80.000,00) 

80.000,00 

Rozdz. 

85508 

Rodziny zastępcze  40.000,00 

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4330 Zakup usług przez jst od innych jst 40.000,00 

Rozdz. 

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 2014r 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

49.400,00 

 b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  49.400,00 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I  OCHRONA ŚRODOWISKA  8.035.298,13 

Rozdz. 

90001 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 588.400,00 

 

w tym; 
 

1.1 wydatki bieżące z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 
 

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4260 Zakup energii 80.000,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 400,00 

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.000,00 

 1.2 wydatki majątkowe z tego:  
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§6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 

a)Zadanie „Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma-Błonie –przebicie 

pod Wisłoką połączenie kanalizacji miejscowości Tuszyma 

z oczyszczalnią” 500.000,00 cd. 

500.000,00 

Rozdz. 

90002 
Gospodarka odpadami komunalnymi  1.068.288,89 

 
w tym; 

 
1.1 wydatki bieżące z tego: 

 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych  

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :  

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  70.522,39 

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  5.416,20 

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  12.985,50 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 618,95 

 b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4190 Nagrody konkursowe 500,00 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( z ustawy o utrzymaniu czystości ) 1.000,00 

§4280 Zakup usług zdrowotnych  100,00 

§4300 

Zakup usług pozostałych 

-ustawa o utrzymaniu czystości 945.000,00  

-odpady komunalne gmina 20.000,00  

-usuwanie wyrobów zawierających azbest 6.000,00  

-koszt odbioru transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych 

2.000,00  

973.000,00 

§4430 Różne opłaty i składki  2.007,36 

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778,49 

Rozdz. 

90003 
Oczyszczanie miast i wsi  152.343,00 

 

1.1 wydatki bieżące z tego:  

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4300 Zakup usług pozostałych 152.343,00 

Rozdz. 

90004 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  21.000,00 

 

1.1 wydatki bieżące z tego  

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4210 
Zakup materiałów i wyposażenia  

FS Zaborcze 1.000,00  
20.500,00 

§4300 Zakup usług pozostałych  500,00 

Rozdz. 

90005 
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  5.170.782,20 

 1.1 wydatki bieżące z tego :  

§4430 Różne opłaty i składki  14.823,50 

 1.2.wydatki majątkowe z tego :  

 
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art.5 ust.1pkt 2 i 3 
 

§6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja projektu 

„Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl 
3.545.114,90 
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Wielki”(Gmina Przecław 3.545.114,90 zł wydatki z dotacji ) 

§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 

projekt „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław 

i Radomyśl Wielki" 

 (Przekazanie dotacji dla Gminy Radomyśl Wielki ) 

1.610.843,80 

Rozdz. 

90013 
Schroniska dla zwierząt 23.200,00 

 
1.1 wydatki bieżące z tego:  

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.000,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 15.700,00 

§4430 Różne opłaty i składki  6.500,00 

Rozdz. 

90015 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 836.348,16  

 

w tym; 
 

1.1 wydatki bieżące z tego: 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

§4260 Zakup energii 500.000,00 

§4270 Zakup usług remontowych 112.000,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 

 1.2 wydatki majątkowe z tego  

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:  

 

Zadanie:„ Budowa oświetlenia ulicznego” 

FS Biały Bór 20.000,00 

FS Błonie 20.000,00 

FS Dobrynin 17.824,40 

FS Kiełków 10.000,00 

FS Łączki Brzeskie 34.553,80 

FS Podole 15.000,00 

FS Rzemień 12.000,00 

FS Tuszyma 15.200,00 

Budżet Obywatelski Przecław 57.489,46  

Budżet Obywatelski Przecław os. Zamkowe 4.500,00 

Tuszyma gmina 16.700,00  

223.267,66 

Rozdz. 

90019 

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

korzystanie ze środowiska 
8.000,00 

 

w tym; 
 

1.1 wydatki bieżące z tego 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 
 

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4190 Nagrody konkursowe  500,00 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 

§ 4430 Różne opłaty i składki ( licencje)  4.000,00 

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  1.500,00 

Rozdz. 

90095 
Pozostała działalność  166.935,88 

 w tym;  
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1.1 wydatki bieżące z tego 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 
 

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 

§4300 

Zakup usług pozostałych 

(Przegląd placów zabaw i placów rehabilitacyjno-wypoczynkowych 

15.000,00) 

15.000,00 

 1.2 wydatki majątkowe z tego:  

§6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

Zadanie Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości 

Rzemień 40.000,00 cd. 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

na zadanie Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego 

w Przecławiu przy ul. Podzamcze  

wydatki poza projektem 30.190,91 

70.190,91 

 
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art.5 ust.1pkt 2 i 3 
 

§6057 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Projekt Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu 

przy ul. Podzamcze z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

51.378,00 

§6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Projekt Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu 

przy ul. Podzamcze z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

29.366,97 

921 KULTURA I  OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.650.197,90 

Rozdz. 

92109 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  1.092.245,30 

 

w tym; 

1.1 wydatki bieżące z tego 
 

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

 b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

FS Dobrynin 1.500,00  

FS Kiełków 3.000,00  

FS Podole 553,80  

FS Rzemień 2.500,00  

FS Wylów 7.000,00  

FS Zaborcze 6.296,10  

Razem FS= 20.849,90 

Gmina 3.000,00  

23.849,90 

§4260 Zakup energii 82.666,00 

§4270 
Zakup usług remontowych  

FS Wylów 7.178,88  
10.000,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 

FS Rzemień 6.053,80  

FS Zaborcze 1.500,00 gmina 446,20 

 8.000,00 

 2) dotacje na zadania bieżące  

§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 900.000,00 
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(Dom Kultury w Przecławiu) 

 1.2 wydatki majątkowe z tego:  

§6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

FS Biały Bór 30.000,00  

FS Dobrynin 20.729,40  

FS Wylów 10.000,00  

60.729,40 

§6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

FS Kiełków 7.000,00  
7.000,00 

Rozdz. 

92116 
Biblioteki 356.345,00 

 

w tym; 
 

1.1 wydatki bieżące z tego 

2) dotacje na zadania bieżące:  

§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 356.345,00 

Rozdz. 

92195 
Pozostała działalność 201.607,60 

 
w tym; 

 
1.1 wydatki bieżące z tego 

 2) dotacje na zadania bieżące:  

§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  

(w tym: zadania w zakresie: 

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  

 50.000,00 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnej 40.000,00 

- na rzecz organizacji pozarządowych 20.000,00 

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego 10.000,00  

-wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki 

i krajoznawstwa 15.000,00 

- organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 20.000,00  

155.000,00 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4210 

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  

FS Biały Bór 3.500,00  

FS Błonie 2.053,80 

FS Dobrynin 1.000,00  

FS Kiełków 2.553,80 

FS Łączki Brzeskie 2.500,00  

FS Podole 1.000,00 

FS Rzemień 1.000,00  

FS Tuszyma 1.000,00 

FS Wylów 4.500,00 

FS Zaborcze 2.500,00  

Budżet Obywatelski os. Wenecja 9.000,00  

Budżet Obywatelski Przecław os. Zamkowe 1.500,00 

32.107,60 

§4300 
Zakup usług pozostałych 

FS Dobrynin 5.000,00  
14.500,00 
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FS Łączki Brzeskie 4.500,00  

Budżet Obywatelski Przecław os.Wenecja 1.000,00 

Budżet Obywatelski Przecław os. Zamkowe 4.000,00 

926 KULTURA FIZYCZNA  322.080,08 

Rozdz. 

92601 
Obiekty sportowe  117.500,00 

 1.1 wydatki bieżące z tego  

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

FS Błonie 1.000,00  

FS Dobrynin 2.500,00  

FS Tuszyma 2.000,00  

Gmina 15.000,00  

20.500,00 

§4260 Zakup energii 76.000,00 

§4270 Zakup usług remontowych  6.000,00 

§4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 

 1.2 wydatki majątkowe   

§6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

FS Łączki Brzeskie 10.000,00  
10.000,00 

Rozdz. 

92604 
Instytucje kultury fizycznej  100.000,00 

 
1.1 wydatki bieżące z tego  

2) dotacje na zadania bieżące:  

§ 2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 

sektora finansów publicznych (dotacje celowe z art. 28 ustawy z 25 

czerwca 2010 r. o sporcie Dz. U. Nr 127 poz. 857) 

100.000,00 

Rozdz. 

92605 
Zadania w zakresie kultury fizycznej  39.580,08 

 1.1 wydatki bieżące, w tym:   

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:  

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :  

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  4.880,00 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 700,08 

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe ( animator sportu ) 24.000,00 

 b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

§4300 Zakup usług pozostałych ( sport gminny) 10.000,00 

Rozdz. 

92695 
Pozostała działalność 65.000,00 

 1.1 wydatki bieżące z tego  

 2) dotacje na zadania bieżące:  

§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(zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej) 

30.000,00 

 
1)Wydatki jednostek budżetowych w tym na 

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 
 

§4110 
Składki na ubezpieczenia społeczne  

FS Dobrynin 431,04  
431,04 

§4120 Składki na Fundusz Pracy 61,43 
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FS Dobrynin 61,43  

§4170 
Wynagrodzenia bezosobowe  

FS Dobrynin 2.507,53  
2.507,53 

 
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 

 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

§4300 

Zakup usług pozostałych 

FS Biały Bór 1.000,00  

FS Tuszyma 3.000,00  

Gmina 20.000,00 „Umiem pływać „ 

24.000,00 

 1.2 wydatki majątkowe   

§6050 
 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

FS Zaborcze 8.000,00  
8.000,00 

 RAZEM  53.704.536,89 

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 776.665,00 zł z przeznaczeniem na : 

1) spłatę kredytów w wysokości 322.000,00 zł 

2) spłatę pożyczki z WFOŚiGW 454.665,00 zł 

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu „zaciągniętych kredytów 

i pożyczek„ w kwocie 1.778.000,00 zł w tym z tytułu : 

1) paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym„ w kwocie 

1.778.000,00 zł 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.554.665,00 zł 

z przeznaczeniem na : 

1) w paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów „ z następujących tytułów : 

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.100.000,00 zł 

b) spłatę otrzymanej pożyczki w kwocie 454.665,00 zł 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2019  w kwocie 

4.278.000,00 w tym: 

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 

1.778.000,00 zł 

b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.500.000,00 zł 

§ 7. Tworzy się rezerwy : 

1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 185.000,00 zł 

2) rezerwę celowa budżetu na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 zł 

3) rezerwę celową na wdrożenie Senior + 54.000,00 zł 

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora 

finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w 2019 r. wynikające z odrębnych 

ustaw tj. 

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 

realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2018 poz. 1669) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18
1
 oraz 

dochody określone w art. 11
1
tej ustawy wykorzystywane będą na realizacje gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania 
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narkomanii , o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii 

(t.j. Dz.U 2018 poz.1030) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 

2) Ustala się : 

a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000,00 zł  

b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii 

w wysokości 2.500,00 zł  

c) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

w  wysokości 142.500,00 zł  

Dział  

Rozdział  

paragraf 

Treść  Dochody  Wydatki  

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD INNNYCH JEDNOSTEK 

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ 

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  

145.000,00 145.000,00 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

145.000,00 145.000,00 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych  

145.000,00 x 

851 OCHRONA ZDROWIA  x 145.000,00 

85153 Zwalczanie narkomanii x 2.500,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  x 1.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych  x 1.500,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi x 142.500,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  x 1.100,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy  x 150,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  x 18.350,00 

4190 Nagrody konkursowe  x 5.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  x 23.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych  x 70.400,00 

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz 

,opinii 

x 2.000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe  x 500,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej  

x 2.000,00 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  x 20.000,00 

§ 10. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w 2019r wynikające z odrębnych 

ustaw tj. 

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

z 2018 r. poz. 799 ) wpływy z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochód budżetu 

gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane 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, 22, 24-25, 29, 31, 32, i 38-42 ustawy 

1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy: 

a) dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za 

usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy w kwocie 8.000,00 zł  

b) wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

8.000,00 zł Szczegółowy plan dochodów i wydatków ,o którym mowa w ust.1 ,pkt.1 w dostosowaniu do 

klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela : 
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Dział 

Rozdział  

Paragraf 

TREŚĆ Dochody Wydatki 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA  

8.000,00 8.000,00 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  

8.000,00 8.000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat  8.000,00 x 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  x 1.000,00 

4190 Nagrody konkursowe x 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych  x 1.000,00 

4430 Różne opłaty i składki  x 4.000,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej  

x 1.500,00 

 Razem  8.000,00 8.000,00 

§ 11. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku 2019  wynikające z odrębnych 

ustaw  

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

w gminach (tj. Dz. U. 2018 poz.1629) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowiące dochody budżetu gminy, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi , które obejmują koszty : 

1) odbierania, transportu, zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) obsługi administracyjnej tego systemu, 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 

2. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy : 

1) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie1.032.388,89 zł 

2) Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i odsetek z tytułu odbierania odpadów komunalnych 

7.900,00 zł  

3) Wydatki na realizację zadań z zakresu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w kwocie 1.040.288,89 zł 

3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust.2 pkt.1 i 2 w dostosowaniu do 

klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: 

Dział 

Rozdz. 

Paragraf 

Treść 
Dochody  

w zł 
Wydatki w zł 

900 
GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA 

1.040.288,89 1.040.288,89 

Rozdz. 

90002 
Gospodarka odpadami komunalnymi   1.040.288,89 

1.040.288,89 

0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw  

1.032.388,89 

x 

0640 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 

,opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 

wpływy z tytułu kosztów upomnień ) 

7.000,00 

x 

0910 
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat  
900,00 

x 

900 
GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA 
x 1.040.288,89 
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90002 Gospodarka odpadami  x 1.040.288,89 

3020 
Wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 
x 360,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  x 70.522,39 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne x 12.985,50 

4120 Składki na Fundusz Pracy x 618,95 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  x 5.416,20 

4190 Nagrody konkursowe  x 500,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  x 1.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych  x 100,00 

4300 
Zakup usług pozostałych w tym: 

-wywóz odpadów z ustawy  
x 945.000,00 

4430 Różne opłaty i składki  x 2.007,36 

4440 

Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń 

socjalnych  

(1,5 etaty x 1.185,66) 

x 1.778,49 

§ 12. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku 2019 wynikające z odrębnych 

ustaw: 

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

poz.301 ) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach 

sołectw ,o których mowa w art. 6 art.2 pkt.6 tej ustawy ,które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie 

warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy: 

1) Ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 

Sołeckiego na łączną kwotę 719.682,28 zł w tym:  

a) sołectwo Biały Bór 76.553,80 zł 

b) sołectwo Błonie 76.553,80 zł 

c) sołectwo Dobrynin 76.553,80 zł 

d) sołectwo Kiełków 76.553,80 zł 

e) sołectwo Łączki Brzeskie 76.553,80 zł 

f) sołectwo Podole 76.553,80 zł 

g) sołectwo Rzemień 76.553,80 zł 

h) sołectwo Tuszyma 114.830,70 zł 

i) sołectwo Wylów 34.678,88 zł 

j) sołectwo Zaborcze 34.296,10 zł 

2) Szczegółowy plan wydatków , o których mowa w ust1. pkt.1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

przedstawia poniższa tabela : 

Lp. 
Dział Rozdz. Paragraf 

Zadanie realizowane w ramach 

funduszu soleckiego 
Kwota 

Biały Bór 600 60016 4270 Remont dróg gminnych kamieniem 

wraz z usługą zabudowy 

20 000,00 

754 75412 4210 Doposażenie jednostki OSP 

w Białym Borze w sprzęt  

1 553,80 

801 80101 4300 Organizacja Święta Rodziny przy 

Szkole Podstawowej w Tuszymie – 

przedsięwzięcie wspólne 

500,00 

900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy 

drogach gminnych w sołectwie Biały 

Bór 

20 000,00 

921 92109 6050 Wykonanie instalacji klimatyzacji 12 800,00 
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w budynku komunalnym w Białym 

Borze 

Adaptacja poddasza w budynku 

komunalnym w Białym Borze na 

świetlice wiejską 

17 200,00 

92195 4210 Organizacja Dożynek Gminnych 

2019 – przedsięwzięcie wspólne 

3 500,00 

926 92695 4300 Zagospodarowanie czasu wolnego 

młodym mieszkańcom sołectwa 

Biały Bór poprzez dofinansowanie 

kosztów transportu na basen gdzie 

odbywają naukę pływania – 

przedsięwzięcie wspólne 

1 000,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI BIAŁY BÓR 76 553,80 

Błonie 600 60016 4270 Zakup i montaż korytek na remont 

dróg gminnych 

3 000,00 

Zakup kamienia na remont dróg 

gminnych 

8 000,00 

6050 Przebudowa dróg gminnych 

w miejscowości Błonie 

40 000,00 

754 75412 4210 Zakup materiałów do utrzymania 

gotowości bojowej dla OSP Przecław 

2 500,00 

900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego 

w sołectwie Błonie 

20 000,00 

921 92195 4210 Organizacja Dożynek Gminnych 

2019 – przedsięwzięcie wspólne 

2 053,80 

926 92601 4210 Zakup elementów wyposażenia do 

ćwiczeń na ogólnodostępnym boisku 

ORLIK w Przecławiu 

1 000,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI BŁONIE 76 553,80 

Dobrynin 600 60016 4270 Remont dróg gminnych kamieniem 16 000,00 

801 80101 4210 Zakup kuchenek do kuchni Szkoły 

Podstawowej w Dobryninie 

7 000,00 

Zakup garażu blaszanego dla Szkoły 

Podstawowej w Dobryninie 

2 000,00 

900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego 

w sołectwie Dobrynin 

17 824,40 

921 92109 6050 Budowa altany dla mieszkańców 

sołectwa Dobrynin 

20 729,40 

92195 4210 Organizacja Dożynek Gminnych 

2019 – przedsięwzięcie wspólne  

1 000,00 

4300 Organizacja festynu rodzinnego 

i Dnia Dziecka dla mieszkańców 

sołectwa Dobrynin 

5 000,00 

92109 
4210 Zakup strojów dla sołectwa w celu 

reprezentacji i promocji sołectwa 

1 500,00 

926 92601 4210 Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska 

sportowego 

2 500,00 

92695 4170 Zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin 

poprzez organizację letnich zajęć 

piłkarskich 

2 507,53 

4110 Zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin 

431,04 
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poprzez organizację letnich zajęć 

piłkarskich 

4120 Zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin 

poprzez organizację letnich zajęć 

piłkarskich 

61,43 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI DOBRYNIN 76 553,80 

Kiełków 754 75412 6050 Wykonanie instalacji elektrycznej, 

wodno – hydraulicznej w budynku 

OSP w celu utrzymania gotowości 

bojowej jednostki OSP Kiełków 

34 000,00 

6060 Zakup rozpieracza kolumnowego do 

zestawu hydraulicznego dla OSP 

Kiełków 

10 000,00 

801 80101 6050 Zakup wyposażenia do Sali 

przedszkolnej w SP w Kiełkowie 

10 000,00 

900 90015 6050 Wykonanie projektu technicznego 

oraz budowa oświetlenia drogi 

w kierunku cmentarza 

10 000,00 

921 92109 4210 Zakup butów do strojów ludowych 

do świetlicy wiejskiej w Kiełkowie 

2 000,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w Kiełkowie 

1 000,00 

6060 Wykonanie monitoringu Domu 

Kultury w Kiełkowie 

7 000,00 

92195 4210 Organizacja Dożynek Gminnych 

2019 – przedsięwzięcie wspólne  

2 553,80 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI KIEŁKÓW 76 553,80 

Łączki 

Brzeskie 

600 60016 4270 Remont przepustów przy drogach 

gminnych 

5 000,00 

Remont dróg gminnych kamieniem 

i żużlem 

15 000,00 

801 80101 4240 Doposażenie ogólnodostępnej 

pracowni komputerowej w Szkole 

Podstawowej w Łączkach Brzeskich 

w sprzęt komputerowy – pomoce 

naukowe 

5 000,00 

900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogi gminnej 

w Łączkach Brzeskich - Poręby 

7 500,00 

Budowa oświetlenia drogi gminnej 

w Łączkach Brzeskich – od placu 

zabaw (ok. 300m) 

25 000,00 

Wykonanie projektu technicznego 

oświetlenia drogi gminnej 

w Łączkach Brzeskich – Poręby ok 

750 m oraz dwie dodatkowe lampy 

w okolicy nr 391 i 397 

2 053,80 

921 92195 4210 Organizacja Dożynek Gminnych 

2019 – przedsięwzięcie wspólne 

2 000,00 

Organizacja festynu rodzinnego wraz 

z konkurencjami sportowymi, 

występami dzieci, prezentacja 

umiejętności OSP – zakup 

materiałów i gadżetów promujących 

gminę i sołectwo 

500,00 

4300 Organizacja festynu rodzinnego wraz 4 500,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 36 – Poz. 737



z konkurencjami sportowymi, 

występami dzieci, prezentacja 

umiejętności OSP – usługa 

cateringowa, wynajem dmuchawców, 

wynajem Toi - Toi 

 926 92601 6050 Wykonanie łazienek w budynku 

obiektu sportowego – zaplecza 

szatniowego na stadionie w Łączkach 

Brzeskich – c.d. 

 10 00,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI ŁĄCZKI BRZESKIE 76 553,80 

Podole 600 60016 4270 Zakup kamienia na remonty bieżące 

dróg gminnych 

6 000,00 

6050 Przebudowa dróg gminnych 

w Podolu: 

1.Nr 253 – ok. 100m – 19 000,00 zł 

2.Nr 261  - ok. 90m – 16 000,00 zł 

3.Nr 1119 – ok. 110m – 19 000,00 zł  

54 000,00 

900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego 

w sołectwie Podole 

15 000,00 

921 92109 4210 Zakup wyposażenia do 

ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej 

w Podolu  

553,80 

92195 4210 Organizacja Dożynek Gminnych 

2019 – przedsięwzięcie wspólne 

1 000,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOLECKI PODOLE 76 553,80 

Rzemień 600 60016 4270 Zakup kamienia wraz z rozsypaniem 

na drogach w sołectwie Rzemień 

8 000,00 

6050 Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Rzemień - 

asfaltowanie 

35 000,00 

754 75412 4210 Zakup wyposażenia dla jednostki 

OSP Rzemień – zapewnienie 

gotowości bojowej 

4 000,00 

801 80101 4240 Doposażenie ogólnodostępnej 

pracowni komputerowej w SP 

w Rzemieniu w sprzęt komputerowy 

4 200,00 

 4300 Wykonanie monitoringu wokół SP 

w Rzemieniu 

3 800,00 

900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogi gminnej 

w Rzemieniu obok stadionu 

sportowego. 

12 000,00 

921 92109 4210 Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w Rzemieniu – taboret 

elektryczny 

2 000,00 

Organizacja spotkania integracyjnego 

– rodzinnego – wielopokoleniowego 

dla mieszkańców sołectwa Rzemień 

– zakup termosu 

500,00 

4300 Organizacja spotkania integracyjnego 

– rodzinnego – wielopokoleniowego 

dla mieszkańców sołectwa Rzemień 

6 053,80 

92195 4210 Organizacja Dożynek Gminnych 

2019 – przedsięwzięcie wspólne 

1 000,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOLECKI RZEMIEŃ 76 553,80 
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Tuszyma 600 60016 4270 Zakup kamienia wraz z rozsypaniem 

na drogach w sołectwie Tuszyma 

15 500,00 

6050 Przebudowa drogi gminnej położonej 

na dz. nr 2237 i 2205 

w miejscowości Tuszyma 

70 000,00 

801 80101 4210 Organizacja zajęć edukacyjnych dla 

młodych mieszkańców Tuszymy – 

Modelarnia przy Szkole 

Podstawowej w Tuszymie - zakupy 

1 030,70 

Organizacja zajęć edukacyjnych dla 

młodych mieszkańców Tuszymy – 

Dziecięcy Zespół Ludowy przy 

Szkole Podstawowej w Tuszymie - 

zakupy 

1 500,00 

4300 Organizacja Święta Rodziny przy 

Szkole Podstawowej w Tuszymie – 

przedsięwzięcie wspólne 

3 600,00 

Organizacja zajęć edukacyjnych dla 

młodych mieszkańców Tuszymy – 

Dziecięcy Zespół Ludowy przy 

Szkole Podstawowej w Tuszymie - 

usługa 

2 000,00 

900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy 

drogach gminnych w sołectwie 

Tuszyma 

15 200,00 

921 92195 4210 Organizacja Dożynek Gminnych 

2019 – przedsięwzięcie wspólne 

1 000,00 

926 92601 4210 Zakup materiałów na remont 

ogrodzenia przy ogólnodostępnym 

boiska ORLIK w Tuszymie  

2 000,00 

92695 4300 Zagospodarowanie czasu wolnego 

młodym mieszkańcom sołectwa 

Tuszyma poprzez dofinansowanie 

kosztów transportu na basen gdzie 

odbywają naukę pływania – 

przedsięwzięcie wspólne 

3 000,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI TUSZYMA 114 830,70 

Wylów 600 60016 4270 Remont drogi gminnej kamieniem 6 000,00 

921 92109 4210 Doposażenie świetlicy wiejskiej 

w Wylowie  

3 000,00 

Zakup strojów ludowych do świetlicy 

wiejskiej 

4 000,00 

4270 Remont budynku gospodarczego 

znajdującego się obok świetlicy 

w Wylowie 

7 178,88 

6050 Budowa altany obok świetlicy 

wiejskiej w Wylowie – c.d.  

10 000,00 

92195 4210 Organizacja Dożynek Gminnych 

2019 – przedsięwzięcie wspólne 

1 500,00 

Zakup strojów dla sołectwa w celu 

reprezentacji i promocji 

3 000,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI WYLÓW 34 678,88 

Zaborcze 600 60016 4270 Zakup kamienia na remont drogi 

gminnej wraz z zabudową 

7 000,00 

700 70005 4270 Wykonanie elewacji na budynku 

komunalnym - dawna szkoła 

8 000,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 38 – Poz. 737



900 90004 4210 Zakup podkaszarki dla sołectwa 

Zaborcze w celu utrzymania zieleni 

w sołectwie 

1 000,00 

921 92109 4210 Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w Zaborczu 

1 796,10 

Zakup strojów ludowych do świetlicy 

wiejskiej 

3 000,00 

Organizacja festynu rodzinnego 1 500,00 

4300 Organizacja festynu rodzinnego 1 500,00 

92195 4210 Organizacja Dożynek Gminnych 

2019 – przedsięwzięcie wspólne 

1 500,00 

Utrzymanie placu zabaw 1 000,00 

926 92695 6050 Wykonanie kostki brukowej na 

części placu zabaw w sołectwie 

Zaborcze 

8 000,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI ZABORCZE 34 296,10 

 FUNDUSZ SOŁECKI RAZEM  719 682,28 

§ 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 15.692.137,00 zł z tego: 

1. Administracja publiczna 135.570,00 zł 

2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 2.367,00 zł 

3. Pomoc społeczna 46.300,00 zł 

4. Rodzina 15.507.900,00 zł. Planowane dochody i wydatki budżetu gminy w roku budżetowym 

2019 dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela ; 

Dz. Rozdz. § TREŚĆ DOCHODY WYDATKI 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 135.570,00 135.570,00 

 75011  Urzędy Wojewódzkie  134.770,00 134.770,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

-zadania z zakresu spraw obywatelskich 

70.781,00 

-pozostałe zadania 63.989,00 

134.770,00 x 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

-zadania z zakresu spraw obywatelskich 

52.493,10 

-pozostałe zadania 47.379,00 

x 99.872,10 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

-zadania z zakresu spraw obywatelskich 

4.638,28 

-pozostałe zadania 3.386,04 

x 8.024,32 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

-zadania z zakresu spraw obywatelskich 

10.124,27 

-pozostałe zadania 7.201,64 

x 17.325,91 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 

-zadania z zakresu spraw obywatelskich 

1.450,45 

-pozostałe zadania 72,94 

x 1.523,39 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia x 3.989,00 
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-pozostałe 3.989,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

-sprawy obywatelskie 2.074,90 

-pozostałe 960,38 

x 3.035,28 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej  

x 1.000,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa  800,00 800,00 

  

§2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

800,00 x 

  §4300 Zakup usług pozostałych x 800,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

2.367,00 2.367,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

2.367,00 2.367,00 

  

§2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

2.367,00 x 

  §4170 Wynagrodzenia bezosobowe x 1.980,00 

  §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne x 338,64 

  §4120 Składki na Fundusz Pracy x 48,36 

852   Pomoc Społeczna  46.300,00 46.300,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  

46.300,00 46.300,00 

  

§2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

46.300,00 x 

  §4300 Zakup usług pozostałych x 46.300,00 

855   Rodzina  15.507.900,00 15.507.900,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze  8.938.000,00 8.938.000,00 

  

§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 wychowaniu dzieci 

8.938.000,00 x 

  
§3020 

Wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 

x 400,00 

  §3110 Świadczenia społeczne x 8.803.930,00 

  §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników x 93.721,35 

  §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne x 9.251,79 

  §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne x 17.731,97 

  §4120 Składki na Fundusz Pracy x 2.522,84 

  §4170 Wynagrodzenia bezosobowe x 200,00 

  §4210 Zakup materiałów i wyposażenia x 2.000,00 

  §4270 Zakup usług remontowych x 200,00 
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  §4280 Zakup usług zdrowotnych x 100,00 

  §4300 Zakup usług pozostałych x 5.824,41 

  
§4360 

Opłaty z tytułu zakup usług 

telekomunikacyjnych 

x 200,00 

  §4410 Podróże służbowe krajowe x 50,00 

  §4430 Różne opłaty i składki x 50,00 

  
§4440 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

x 1.517,65 

  
§4700 

Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

x 300,00 

 85502 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego  

6.179.600,00 6.179.600,00 

  

§2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

6.179.600,00 x 

  
§3020 

Wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 

x 900,00 

  §3110 Świadczenia społeczne x 5.652.712,00 

  §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników x 119.465,59 

  §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne x 11.499,02 

  §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne x 377.549,01 

  §4120 Składki na Fundusz Pracy x 3.213,88 

  §4170 Wynagrodzenia bezosobowe x 200,00 

  §4210 Zakup materiałów i wyposażenia x 3.500,00 

  §4270 Zakup usług remontowych x 1.500,00 

  §4280 Zakup usług zdrowotnych x 250,00 

  §4300 Zakup usług pozostałych x 4.573,65 

  
§4360 

Opłaty z tytułu zakup usług 

telekomunikacyjnych 

x 100,00 

  §4430 Różne opłaty i składki x 100,00 

  §4410 Podróże służbowe krajowe x 100,00 

  
§4440 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

x 3.236,85 

  §4410 Podróże służbowe krajowe x 700,00 

 85504  Wspieranie rodziny  340.900,00 340.900,00 

  

§2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

340.900,00 x 

  §3110 Świadczenia społeczne x 330.000,00 

  §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników x 6.868,80 

  §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne x 890,17 

  §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne x 1.336,09 

  §4120 Składki na Fundusz Pracy x 190,09 

  §4210 Zakup materiałów i wyposażenia x 554,85 

  §4300 Zakup usług pozostałych x 400,00 

  §4410 Podróże służbowe krajowe x 60,00 

  
§4700 

Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

x 600,00 

 85513 
 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacone za osoby pobierające niektóre 

49.400,00 49.400,00 
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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  o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

  

§2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

49.400,00 x 

  
4130 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne -

zlecone 

x 49.400,00 

   Razem  15.692.137,00 15.692.137,00 

§ 14. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 760.595,00 

zł z tego : 

1. Oświata i wychowanie 385.825,00 zł 

2. Pomoc społeczna 374.770,00 zł 

Dział  Rozdz. Paragraf Treść Dochody  Wydatki  

Dz.801   OŚWIATA I WCHOWANIE 385.825,.00 385.825,00 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych  

44.896,00 44.896,00 

  §2030 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 

gmin(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

44.896,00 x 

  
§4010 

Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

x 37.583,50 

  
§4110 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

x 6.412,50 

  §4120 Składki na Fundusz Pracy x 900,00 

 80104  Przedszkola  339.526,00 339.526,00 

  §2030 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 

gmin(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

339.526,00 x 

  
§4010 

Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

x 284.500,00 

  
§4110 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

x 48.649,50 

  §4120 Składki na Fundusz Pracy x 6.376,50 

 80149 

 

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych  

1.403,00 1.403,00 

  §2030 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 

gmin(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

1.403,00 x 

  §4240 Zakup środków dydaktycznych x 1.403,00 
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i książek  

Dz.852   POMOC SPOŁECZNA  374.770,00 374.770,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej. 

21.400,00 21.400,00 

  §2030 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 

gmin(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

21.400,00 x 

  §4130 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne  

x 21.400,00 

 85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 

w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

77.400,00 77.400,00 

  §2030 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 

gmin(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

77.400,00 x 

  §3110 Świadczenia społeczne x 77.400,00 

 85216  Zasiłki stałe  191.100,00 191.100,00 

  §2030 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 

gmin(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

191.100,00 x 

  §3110 Świadczenia społeczne x 191.100,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej  84.870,00 84.870,00 

  §2030 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 

gmin(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

84.870,00 x 

  
§4010 

Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

x 68.000,00 

  
§4110 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

x 11.700,00 

  §4120 Składki na Fundusz Pracy x 1.620,00 

  §4170 Wynagrodzenia bezosobowe x 2.400,00 

  §4210 Zakup materiałów i wyposażenia x 500,00 

  §4300 Zakup usług pozostałych x 650,00 

   Razem  760.595,00 760.595,00 

§ 15. Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami 

samorządu terytorialnego w wysokości 4.883,00 zł z tego: 

1) Transport i łączność 4.883,00 zł w tym: 

a) porozumienie z Gminą Miejska Dębica na realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu 

lokalnego MKS 4.883,00 zł 

2) Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego w dostosowaniu do klasyfikacji 
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Dział Rozdz. Paragraf Treść Kwota 

600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.883,00 

 60004  Lokalny transport zbiorowy  4.883,00 

   2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) miedzy jednostkami samorządu 

terytorialnego 

porozumienie z Gminą Miejska Dębica  

 4.883,00 zł  

4.883,00 

   Razem  4.883,00 

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Przecławia do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych . 

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

bankową obsługę budżetu gminy. 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł . 

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przecławia.  

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

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. Województwa Podkarpackiego .  

  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Przecławiu 

 

 

Monika Skowrońska - Ziomek 
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Załącznik do uchwały Nr III/23/2018 

Rady Miejskiej w Przecławiu 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019r. 

Dotacje na zadania bieżące: 

a)dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych -dotacje podmiotowe 

Lp. Rodzaj udzielonej 

dotacji 

Podmiot 

dotowany  

Nazwa zadania Kwota w zł Klasyfikacja 

budżetowa 

1. dotacja 

podmiotowa 

 Dom Kultury 

w Przecławiu 

dofinansowanie działalności na 

zadania bieżące 

 900.000,00 Dz.921 

Rozdz.92109 

§2480 

2. dotacja 

podmiotowa  

Gminna 

Biblioteka  

Publiczna 

dofinansowanie działalności  

na zadania bieżące 

 356.345,00 Dz.921 

Rozdz.92116 

§2480 

   RAZEM 1.256.345,00  

b)dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych -dotacje podmiotowa 

Lp. Rodzaj udzielonej 

dotacji 

Podmiot 

dotowany  

Nazwa zadania Kwota w zł Klasyfikacja 

budżetowa 

1. Dotacja 

podmiotowa 

Wpłaty gminy 

na rzecz Izb 

Rolniczych  

Izby Rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb 

rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku 

rolnego 

10.269,28 Dz.010 

Rozdz.01030 

§2850 

   RAZEM 10.269,28  

c) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe 

1. dotacje celowe organizacje 

pozarządowe 

wyłonione 

z konkursu na 

zadania zlecone 

do realizacji 

w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia zadanie: 

Zadanie: 

-prowadzenie działań w zakresie 

promocji zdrowego trybu życia 

i profilaktyki zdrowotnej  

 5.000,00 Dz.851 

Rozdz.85195 

§2360 

W zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym: 

Zadanie: 
-organizacja przedsięwzięć 

o tematyce związanej 

z przeciwdziałaniem 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym  

10.000,00 Dz.851 

Rozdz.85195 

§2360 

w zakresie kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego 
 na zadanie: 

– wspieranie amatorskiego ruchu 

artystycznego oraz twórczości 

ludowej,  

-organizowanie wydarzeń 

kulturalnych i artystycznych, 

kultywowanie oraz ochrona 

tradycji i dziedzictwa 

regionalnego gminy,  

50.000,00 Dz.921 

Rozdz.92195 

§2360 
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-edukacja kulturalna dzieci 

,młodzieży i dorosłych, 

-prowadzenie świetlicy wiejskiej  

dotacje celowe organizacje 

pozarządowe 

wyłonione 

z konkursu na 

zadania zlecone 

do realizacji 

W zakresie działalność 

wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnej 
Zadanie: 

-organizacja imprez i wydarzeń 

integrujących lokalną 

społeczność  

- wspieranie różnorodnych 

działań podejmowanych w celu 

przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu 

-aktywizacja i integracja 

seniorów  

40.000,00 Dz.921 

Rozdz.92195 

§2360 

W zakresie działalności na 

rzecz organizacji 

pozarządowych 
Zadanie; 

- wspieranie rozwoju 

i popularyzacja działalności 

organizacji pozarządowych 

-szkolenia, doradztwo, wizyty 

studyjne dla członków 

organizacji pozarządowych 

w celu wzmocnienia ich 

potencjału merytorycznego 

i osobowego 

20.000,00 Dz.921 

Rozdz.92195 

§2360 

 -w zakresie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego  
- informacja i promocja 

w zakresie zachowań 

proekologicznych oraz ochrony 

zwierząt 

-edukacja ekologiczna, 

przyrodnicza, promowanie 

walorów przyrodniczych gminy, 

-promocja odnawialnych źródeł 

energii 

10.000,00 Dz.921 

Rozdz.92195 

§2360 

  -w zakresie wspierania działań 

na rzecz rozwoju 

i upowszechniania turystyki 

i krajoznawstwa  

Zadanie: 
-popularyzacja turystyki 

i krajoznawstwa w szczególności 

poprzez organizowanie zajęć 

warsztatów ,konkursów, 

wyjazdów i imprez turystycznych 

dotyczących walorów 

turystycznych Gminy Przecław, 

-działalność informacyjno-

turystyczna  

15.000,00 Dz.921 

Rozdz.92195 

§2360 

  W zakresie organizacji 20.000,00 Dz.921 
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wypoczynku dzieci i młodzieży  

Zadanie: 
-zagospodarowanie czasu 

wolnego poprzez organizację 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

Rozdz.92195 

§2360 

dotacja celowa organizacje 

pozarządowe 

wyłonione 

z konkursu na 

zadania zlecone 

do realizacji 

W zakresie 

upowszechniania kultury 

fizycznej 
zadanie: 

-upowszechnianie aktywnych 

form spędzania wolnego czasu  

-organizacja imprez sportowo-

rekreacyjnych  

30.000,00 Dz.926 

Rozdz.92695 

§2360 

2. dotacja celowa  Kluby sportowe Dotacje celowe w myśl.art.28 

ustawy z 25 czerwca 

2010 o sporcie Dz.U 

Nr 127 poz.857 

Na szerzenie sportu i poprawianie 

aktywności fizycznej 

z uwzględnieniem celu 

publicznego 

100.000,00 Dz.926 

Rozdz.92604 

§2830 

  RAZEM  300.000,00  

d)dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- dotacje celowe na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielana 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

Lp Rodzaj udzielonej 

dotacji 

 Podmiot  

dotowany  

Nazwa zadania Kwota 

zł 

Klasyfikacja 

budżetowa 

1. Dotacja celowa na 

pomoc finansową 

Powiat 

Mielecki 

Pomoc finansowa na : 

- pokrycie kosztów działalności 

wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego  

3.445,00 Dz.852 

Rozdz.85295 

§2710 

2. Dotacja celowa na 

pomoc finansową 

Powiat 

Mielecki 

Pomoc finansowa : 

 - na zadanie „Budowa chodników 

w pasach dróg powiatowych 

w Gminie Przecław 

w miejscowościach Łączki 

Brzeskie i Dobrynin" 

 320.000,00 Dz.600 

Rozdz.60014 

§6300 

3. Dotacja celowa na 

podst. 

porozumień 

Miedzy jedno. 

Gmina  

Miejska  

Mielec 

Gmina Miejska Mielec i Dębica 

przyjmuje do realizacji zadanie 

w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego polegające na przewozie 

osób autobusami komunikacji 

miejskiej  

-porozumienie z Gminą Miejską 

Dębica na realizację zbiorowego 

transportu lokalnego 4.883,00 zł 

 

4.883,00 

 

 

Dz.600 

Rozdz.60004 

§2310 

 Razem: 328.328,00  
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