
 

 

UCHWAŁA NR IV/31/2019 

RADY GMINY WOJASZÓWKA 

z dnia 16 stycznia 2019 r. 

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. 

Działając na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211,212,214,215,217,235,237,239 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) 

Rada Gminy Wojaszówka 

uchwala, co następuje: 

§ . 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości: 43 550 285,23 zł 

W tym: 

Dochody bieżące 35 508 185,67 zł Dochody majątkowe 8 042 099,56 zł 

Dz.  TREŚĆ KWOTA 

010  Rolnictwo i łowiectwo  83,00 zł 

  w tym 

Dochody bieżące 

W tym: 

 

83,00 zł 

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 

Dotacja PUW na zadania wynikające z ustaw: „Prawo wodne” i „O 

przeciwdziałaniu narkomanii” 

83,00 zł 

020  Leśnictwo  2 000,00 zł 

  w tym 

Dochody bieżące 

W tym: 

 

1 500,00 zł 

  Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

(czynsz za obwody łowieckie) 

1 500,00 zł 

  w tym 

Dochody majątkowe 

W tym: 

 

500,00 zł 

  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 zł 

600  Transport i łączność  681 793,00 zł 

  w tym  
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Dochody bieżące 

W tym: 

3 255,00 zł 

 

 

 Wpływy z różnych dochodów 

(Wpływy za zajęcie pasa drogowego) 

2 000,00 zł 

  Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

W tym na programy finansowane z udziałem środków, których mowa wart 5 ust.1 

pkt 2 i 3 

Środki RPO na przedsięwzięcie „ Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze 

MOF Krosno” 

1 255,00 zł 

 

 

 

 

 

1 255,00 zł 

  w tym 

Dochody majątkowe 

W tym: 

 

678 538,00 zł 

  Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

W tym 

na programy finansowane z udziałem środków, których mowa wart 5 ust.1 pkt 2 i 3 

Środki RPO na przedsięwzięcie „ Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze 

MOF Krosno” 

678 538,00 zł 

 

 

 

 

678 538,00 zł 

700  Gospodarka mieszkaniowa  732 766,52 zł 

  w tym 

Dochody bieżące 

W tym: 

 

71 540,00 zł 

  Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z czynszy) 

64 000,00 zł 

  Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 7 340,00 zł 

  Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 zł 

  w tym 

Dochody majątkowe 

W tym: 

 

661 226,52 zł 

  Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności  

500,00 zł 

  Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

35 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst 

W tym 

na programy finansowane z udziałem środków, których mowa wart 5 ust.1 pkt 2 i 3 . 

(Środki z RPO– zaliczka i refundacja poniesionych wydatków na przedsięwzięcie „ 

Energetyczna gmina wymiana odnawialnych źródeł energii w gminie Wojaszówka”  

625 726,52 zł 

 

 

 

 

625 726,52 zł 

750  Administracja publiczna 133 414,00 zł 

  w tym 

Dochody bieżące 

W tym: 

 

133 414,00 zł 

  Wpływy z różnych dochodów 

(Środki PUP z tytułu organizacji prac interwencyjnych, publicznych itp 

15 000,00 zł 

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 

118 409,00 zł 
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  Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 

5,00 zł 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

1 918,00 zł 

  w tym 

Dochody bieżące 

W tym: 

 

1 918,00 zł 

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 

1 918,00 zł 

752  Obrona narodowa  1 500,00 zł 

  w tym 

Dochody bieżące 

W tym: 

 

1 500,00 zł 

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 

1 500,00 zł 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  407 394,23 zł 

  w tym 

Dochody majątkowe 

W tym: 

 

407 394,23 zł 

  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst 

W tym 

na programy finansowane z udziałem środków, których mowa wart 5 ust.1 pkt 2 i 3 . 

(Środki z RPO– na realizacja zadania „ Bezpieczne lasy w gminie Wojaszówka”  

407 394,23 zł  

 

 

 

 

 

407 394,23 zł 

756  Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek 

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

9 136 020,00 zł 

  w tym 

Dochody bieżące 

W tym: 

 

9 136 020,00 zł 

  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 200 000,00 zł 

  Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 11 000,00 zł 

  Wpływy z podatku od nieruchomości 1 766 000,00 zł 

  Wpływy z podatku rolnego 768 000,00 zł 

  Wpływy z podatku leśnego 75 100,00 zł 

  Wpływy z podatku od środków transportowych 88 500,00 zł 

  Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 

w formie karty podatkowej  

120,00 zł 

  Wpływy z podatku od spadków i darowizn 16 000,00 zł 

  Wpływy z opłat od posiadania psów  200,00 zł 

  Wpływy z opłaty skarbowej  20 000.00 zł 

  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 000,00 zł 

  Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 85 600,00 zł 

  Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień  4 000,00 zł 

  Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  6 500,00 zł 

758  Różne rozliczenia 13 391 

144,00zł 
  w tym 

Dochody bieżące 

W tym: 

 

13 391 

144,00zł 
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  Subwencja ogólna z budżetu państwa  

W tym: 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. terytorialnego. 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST 

13 391 

144,00zł 

 

7 573 562,00 zł 

5 817 582,00 zł  

801  Oświata i wychowanie 692 167,69 zł 

  w tym 

Dochody bieżące 

W tym: 

 

692 167,69 zł 

  Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

(wpłaty rodziców za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego ponad czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania) 

 26 000,00 zł 

  Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 

z zakresu wychowania przedszkolnego 

(wpłaty rodziców za korzystanie dzieci z wyżywienia w przedszkolach publicznych) 

 160 000,00 zł 

  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 

(czynsze) 

11 200,00 zł 

  Wpływy z usług  

(odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej) 

112 500,00 zł 

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  

 296 033,00 zł 

  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 

86 434,69 zł 

  w tym 

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Środki z programu ERASMUS -  

-Internet a nauka języków obcych - 40 833,11 zł  

-Sport i rekreacja - 45 601,58 zł  

 

86 434,69zł 

852  Pomoc społeczna 391 185,60 zł 

  w tym 

Dochody bieżące 

W tym: 

 

391 185,60 zł 

  Wpływy z usług  

- wpływy za usługi opiekuńcze - 7 000,00 

- wpływy za pobyt dziennym Domu Senior –Wigor - 18 000,00 

 25 000,00 zł 

  Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców za lata 

ubiegłe a zwrócone w 2019 r 

1 000,00 zł 

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

96 700,00 zł 

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 192 430,00 zł 

  Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 

179,00 zł 

  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 

75 876,60 zł 

  w tym 

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Środki z WUP na realizację programu integracja społeczna w Gminie Wojaszówka 

realizowanej przez GOPS w Wojaszówce  

 

75 876,60 zł 
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855  Rodzina 9 954 228,44zł 

  w tym 

Dochody bieżące 

W tym: 

 

9 908 803,17 zł 

 

 

 Wpływy z różnych opłat 

(Wpływy za opłatę stała za żlobek 

59 400,00 zł 

  Wpływy z usług  

(odpłatność za wyżywienie w złobku  

18 825,00 zł 

  Wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00 zł 

  Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 

Zwrot nadebranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z tytuł pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci z za lata poprzednie a zwróconych przez świadczeniobiorców 

w 2019 r  

15 800,00 zł 

 

 

 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

5 924 000,00 zł 

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

3 632 100,00 zł 

  Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami  

40% z egzekucji komorniczej świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

50 % z egzekucji komorniczej zaliczki alimentacyjnej 

 19 000,00 zł 

  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 

238 078,17 zł 

  w tym 

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Środki z WUP na realizację programu Rozwój polityki żłobkowej w Gminie 

Wojaszówka  

 

238 078,17 zł 

  w tym 

Dochody majątkowe 

W tym: 

 

45 425,27 zł 

  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst 

W tym  

 na programy finansowane z udziałem środków, których mowa wart 5 ust.1 pkt 2 i 3 

.  

Środki z WUP na realizację programu Rozwój polityki żłobkowej w Gminie 

Wojaszówka  

45 425,27 zł  

 

 

 

 

 

45 425,27 zł 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 387 674,85 zł 

  w tym:  

  1.Dochody bieżące 

 W tym: 

 

1 425 986,00 zł 

  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych 

ustaw 

(wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą 

o otrzymaniu czystości) 

843 784,00 zł 

   Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych  

(kary za korzystanie ze środowiska)  

100,00 zł 

  Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień  400,00 zł 
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   Wpływy z różnych opłat  

(opłaty za korzystanie ze środowiska- 4 900,00 

4 900,00 zł 

   Wpływy z usług  

(wplaty mieszkańców na montaż kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych, pomp 

ciepła, oraz kotłów na pelet w gosp domowych - OZE)  

575 802,00 zł 

  W tym  

 na programy finansowane z udziałem środków, których mowa wart 5 ust.1 pkt 2 i 3 

575 802,00 zł  

  Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 zł 

  w tym 

Dochody majątkowe 

W tym: 

 

4 961 688,85 zł 

  Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

W tym  

 na programy finansowane z udziałem środków, których mowa wart 5 ust.1 pkt 2 i 3 

Środki RPO - zaliczka refundacja na realizację przedsięwzięcia Przywrócenie 

i ochrona naturalnych siedlisk przyrodniczych- stawy w Ustrobnej -957 282,85 

Środki RPO - zaliczka refundacja na realizację przedsięwzięcia montaż kolektorów 

słonecznych, fotowoltaicznych, pomp ciepła, oraz kotłów na pelet w gosp domowych 

- OZE na terenie gmin Wojaszówka i Baligród -4 004 406,00 

4 961 688,85 zł  

 

 

 

 

4 961 688,85 zł 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 496 125,63 zł 

  w tym:  

  1.Dochody bieżące 

 W tym: 

 349 669,21 zł 

  Wpływy z usług  

(wpływy za zwrot za energię elektryczną i gaz) 

 1 000,00 zł 

  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 

348 669,21 zł 

  w tym 

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Srodki PROW refundacja wydatków poniesionych w 2018 r na realizację projektu 

Pamięci bohaterom gminy Wojaszówka renowacja budowa pomników 77 482,00 

Środki RPO na przedsięwzięcia 

 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Wojaszówka zespoły dworskie 

w Ustrobnej i Bratkówce – refundacja wydatków za 2018 r - 271 187,21 

 

348 669,21 zł 

 

 

 

 w tym 

Dochody majątkowe 

W tym: 

 

1 146 456,42 zł 

  Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

W tym  

 na programy finansowane z udziałem środków, których mowa wart 5 ust.1 pkt 2 i 3 

Środki RPO na przedsięwzięcia 

 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Wojaszówka zespoły dworskie 

w Ustrobnej i Bratkówce – refundacja wydatków za 2018 r - 734 885,36 

‘-„Rozwój Centrum Edukacji Przyrodniczej w Pietruszej Woli - 411 571,06  

1 146 456,42 zł  

 

 

 

 

 

 

1 146 456,42 zł 

926  Kultura fizyczna 140 870,27 zł 

  w tym:  
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 w tym 

Dochody majątkowe 

W tym: 

 

140 870,27 zł 

  Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

W tym  

 na programy finansowane z udziałem środków, których mowa wart 5 ust.1 pkt 2 i 3 

Środki PROW refundacja wydatków poniesionych w 2018 na  

-Budowę ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej z magazynem na sprzęt kajakowy 

w Wojkówce - 31 815,00 

- Rekreacja przez wypoczynek budowa placu zabaw w kształcie zamku w Odrzykoniu 

- 109 055,27 

140 870,27 zł  

 

 

 

 

 

 

140 870,27 zł 

2. Szczegółowy podział dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 jak 

poniżej: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

010   Rolnictwo i łowiectwo 83,00 

 01095  Pozostała działalność 83,00 

  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 

83,00 

020   Leśnictwo 2 000,00 

 02095  Pozostała działalność 2 000,00 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

1 500,00 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 

600   Transport i łączność 681 793,00 

 60004  Lokalny transport zbiorowy 679 793,00 

  2057 

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 

1 255,00 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

678 538,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 2 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 732 766,52 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 732 766,52 

  0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 7 340,00 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

64 000,00 

  0760 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 
500,00 
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  0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości 
35 000,00 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

625 726,52 

750   Administracja publiczna 133 414,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 118 314,00 

  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 

118 309,00 

  2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami 

5,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

100,00 

 75095  Pozostała działalność 9 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 
1 918,00 

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 
1 918,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

1 918,00 

752   Obrona narodowa 1 500,00 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

1 500,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 407 394,23 

 75495  Pozostała działalność 407 394,23 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

407 394,23 

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

9 136 020,00 

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 120,00 

  0350 
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej 
120,00 

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

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 
1 240 000,00 
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i innych jednostek organizacyjnych 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 136 000,00 

  0320 Wpływy z podatku rolnego 14 000,00 

  0330 Wpływy z podatku leśnego 50 000,00 

  0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 38 500,00 

  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 

 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 

1 569 900,00 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 630 000,00 

  0320 Wpływy z podatku rolnego 754 000,00 

  0330 Wpływy z podatku leśnego 25 100,00 

  0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 50 000,00 

  0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 16 000,00 

  0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 200,00 

  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 84 600,00 

  0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 
4 000,00 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 

 75618  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 
115 000,00 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 000,00 

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 211 000,00 

  0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 200 000,00 

  0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 11 000,00 

758   Różne rozliczenia 13 391 144,00 

 75801  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
7 573 562,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 573 562,00 

 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 817 582,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 817 582,00 

801   Oświata i wychowanie 692 167,00 

 80101  Szkoły podstawowe 11 200,00 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

11 200,00 

 80104  Przedszkola  482 033,00 

  0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 26 000,00 

  0670 
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 
160 000,00 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

296 033,00 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 112 500,00 
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  0830 Wpływy z usług 112 500,00 

 80195  Pozostała działalność 86 434,69 

  2701 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

86 434,69 

852   Pomoc społeczna 391 185,00 

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej 

11 400,00 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

11 400,00 

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
38 700,00 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

38 700,00 

 85216  Zasiłki stałe 86 700,00 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

85 700,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 132 506,00 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

56 630,00 

  2057 

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 

75 876,60 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 103 879,00 

  0830 Wpływy z usług 7 000,00 

  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 

96 700,00 

  2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami 

179,00 

 85295  Pozostała działalność 18 000,00 

  0830 Wpływy z usług 18 000,00 

855   Rodzina 9 954 228,44 

 85501  Świadczenie wychowawcze 5 932 600,00 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00 

  2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

5 924 000,00 

 85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

 

3 402 800,00 
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  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 800,00 

  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 

3 375 000,00 

  2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami 

19 000,00 

 85504  Wspieranie rodziny 252 100,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

252 100,00 

 85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 361 728,44 

  0690 Wpływy z różnych opłat 59 400,00 

  0830 Wpływy z usług 18 825,00 

  2057 

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 

238 078,17 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

45 425,27 

 85513  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

5 000,00 

  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 

5 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 387 674,85 

 90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 843 784,00 

  0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
843 784,00 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  4 580 208,00 

  0830 Wpływy z usług 575 802,00 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

4 004 406,00 

 90008  Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 957 282,85 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

957 282,85 

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

korzystanie ze środowiska 
5 000,00 

  0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 100,00 
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i innych jednostek organizacyjnych 

  0690 Wpływy z różnych opłat 4 900,00 

 90026  Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 400,00 

  0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 
400,00 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 496 125,63 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000,00 

  0830 Wpływy z usług 1 000,00 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 006 072,57 

  2057 

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 

271 187,21 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

734 885,36 

 92195  Pozostała działalność 489 053,06 

  2057 

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 

77 482,00 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

411 571,06 

926   Kultura fizyczna 140 870,27 

 92601  Obiekty sportowe 31 815,00 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

31 815,00 

 92695  Pozostała działalność 109 055,27 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 

109 055,27 

 RAZEM 43 550 285,23 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 r. w wysokości 51 823 278,23 zł 

 w tym:  

1. Wydatki bieżące 33 659 161,98 zł 

2. Wydatki majątkowe 18 164 116,25 zł  
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Dz.   TREŚĆ Plan 

010   Rolnictwo łowiectwo 
w tym: 

15 543,00 zł 

 01030  Izby rolnicze 15 460,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 15 460,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych  zadań  

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych  

15 460,00 zł 

 

15 460,00 zł 

 01095  Pozostała działalność 83,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 83,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

83,00 zł 

 

83,00 zł 

 

400 

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 395 300,00 zł 

   w tym:  

 40002  Dostarczanie wody 395 300,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 1 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

1 000,00 zł 

 

1 000,00 zł 

   I.Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

W tym  

Dokumentacje i przygotowanie na realizację zadania w zakresie budowy 

wodociągu-30 000,00 

Dotacja dla Miasta Krosno na Budowę sieci wodociągowej w Krosno –

Turaszówka – Odrzykoń na mocy porozumień. 364 300,00 

394 300,00 zł 

 

394 300,00 zł 

600   Transport i łączność 3 658 555,58 zł 

   w tym:  

 60004  Lokalny transport zbiorowy 729 769,11 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 199 630,11 zł 

    w tym:  

 

 

 

 

  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa wart 

5 ust.1 pkt 2 i 3 

W tym  

Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na realizację zadania 

w zakresie transportu zbiorowego w ramach MOF Krosno – 

3 838,00 zł 

 

 

    1.Dotacja na zadania bieżące 

Dotacja dla Miasta Krosno na organizację transportu zbiorowego w ramach 

MOF Krosno na mocy porozumień  

195 792,11 zł 

   I. Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

530 139,00 zł 

 

530 139,00 zł 
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W tym  

- na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa wart 5 ust.1 

pkt 2 i 3 

W tym  

Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na realizację zadania 

w zakresie transportu zbiorowego w ramach MOF Krosno – 

 

530 139,00 zł 

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie 415 000,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 15 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

15 000,00 zł 

 

15 000,00 zł 

   I.Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

a) Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno w miejscowościach  

W miejscowości Ustrobna - 100 000,00 zł  

 Ustrobna/Bajdy- 100 000,00 

 Wojaszówka – 100 000,00 

 Przybówka – 100 000,00 zł  

400 000,00 zł 

 

400 000,00 zł 

 60014  Drogi publiczne powiatowe  600 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie: 

1. Przebudowy dróg powiatowych polegających na przebudowie dróg 

powiatowych polegających na budowie chodników przy drogach: 

a)Nr 1924R Kobyle -Łęki Strzyżowskie-Bratkówka – Odrzykoń w kwocie 

250 000,00  

W tym 

 w miejscowościach;  

- Wojkówka - 100 000,00 zł  

 - Bratkówka - 100 000,00 zł  

-Łączki Jagiellońskie – 50 000,00 zł  

b) Nr nr 1961R Odrzykoń-Sporne miejscowości  

 Odrzykoń w kwocie - 100 000,00 zł  

 

c)Nr 1844R Chrząstówka-Niepla-Przybówka w miejscowości Przybówka 

w kwocie 100 000,00 zł  

2.Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1924R 

 Kobyle -Łęki Strzyżowskie-Bratkówka – Odrzykoń  

 z drogą wewnętrzną w miejscowości Łączki Jagiellońskie 

 w kwocie 50 000,00 zł 

3.Przebudowa drogi powiatowej nr 1961R Odrzykoń-Sporne wraz ze stabilizacja 

usuwiska miejscowości Odrzykoń  w kwocie 100 000,00 zł  

600 000,00 zł 

 

600 000,00 zł 

 60016  Drogi publiczne gminne 1 372 500,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 262 500,00 zł 

    w tym:  

 

 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

262 500,00 zł 
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 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

10 000,00 zł 

252 500,00 zł 

   I.Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

-Dokumentacje i modernizacje przebudowy dróg gminnych  

-Przygotowanie miejsc postojowych obrębie stacji PKP w ramach Funduszu 

kolejowego 50 000,00 

1 110 000,00 zł 

 

1 110 000,00 zł 

 60017  Drogi wewnętrzne 508 986,47 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 249 372,47 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

249 372,47 zł 

 

6 300,00 zł 

243 072,47zł 

   II.Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Dokumentacje i modernizacje przebudowy dróg wewnętrznych  

259 614,00 zł 

 

259 614,00 zł 

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 32 300,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 12 300,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

12 300,00 zł 

 

1 300,00 zł 

11 000,00 zł 

   I.Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W tym  

Dokumentacje i odbudowa dróg, likwidacja osuwisk  

20 000,00 zł 

 

20 000,00 zł 

700   Gospodarka mieszkaniowa 1 058 049,14 zł 

   w tym:  

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 058 049,14 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 65 060,00 zł 

    w tym:  

 

 

 

 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

65 060,00 zł 

 

3 060,00 zł 

62 000,00 zł 

   I.Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

- zakup działek- 20 000,00  

W tym  

na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa wart 5 ust.1 

pkt 2 i 3 

W tym  

- Energetyczna Gmina – montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach 

użyteczności publicznej -957 989,14 

992 989,14 zł 

 

992 989,14 zł 

 

957 989,14 zł 

 

 

710   Działalność usługowa 42 430,00 zł 
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   w tym:  

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 42 430,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 42 430,00 zł 

 

 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

42 430,00 zł 

 

 

 

  a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

1 230,00 zł 

41 200,00 zł 

720   Informatyka 10 100,00 zł 

   W tym:  

 72095  Pozostała działalność 10 100,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 10 100,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym: 

 

10 100,00 zł 

   a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 100,00 zł 

750   Administracja publiczna  3 703 796,00 zł 

   w tym:  

 75011  Urzędy Wojewódzkie  316 219,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 316 219,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

314 419,00 zł 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

300 097,00 zł 

14 322,00 zł 

1 800,00 zł 

 75022  Rady Gmin  63 200,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 63 200,00 zł 

 

 

 

  w tym: 

1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

11 000,00 zł 

    a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

11 000,00 zł 

52 200,00 zł 

 

 

75023  Urzędy Gmin  2 751 914,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące  2 656 914,00 zł 

   w tym: 

1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

2 644 914,00 zł 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

II. Wydatki majątkowe 

 W tym: 

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W tym  

- zakup sprzętu i oprogramowania  

2 301 030,00 zł 

343 884,00 zł 

 

12 000,00 zł 

95 000,00 zł 

 

95 000,00 zł 
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 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 100,00 zł 

 

 

 

  w tym: 

1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

50,00 zł 

    a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

50,00 zł 

   2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50,00 zł 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 740,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 33 740,00 zł 

    w tym: 

1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

33 440,00 zł 

   a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 440,00 zł 

32 000,00 zł 

 

300,00 zł 

 75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 390 748,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 390 748,00 zł 

    w tym: 

1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

389 748,00 zł 

   a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

345 227,00 zł 

44 521,00 zł 

 

1 000,00 zł 

 75095  Pozostała działalność  147 875,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 147 875,00 zł 

    w tym: 

1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

126 085,00 zł 

 

 

  a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

105 147,00 zł 

20 938,00 zł 

21 790,00 zł 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

1 918,00 zł 

   W tym:  

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa 1 918,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 1 918,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym: 

 

1 918,00 zł 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 918,00 zł 

752   Obrona narodowa 1 500,00 zł 

   W tym:  

 75212  Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 zł 

   W tym:  
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   I.Wydatki bieżące 1 500,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym: 

 

1 500,00 zł 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 zł 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 271 760,00 zł 

   w tym:  

 75412   Ochotnicza Straż Pożarna 237 760,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 226 760,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

188 760,00 zł 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b) Wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań  

 2. Dotacja na zadania bieżące 

 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

39 570,00 zł 

149 190,00 zł 

20 000,00 zł 

18 000,00 zł 

   II. Wydatki majątkowe 

 W tym: 

1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

W tym  

 Modernizacje i remonty remiz OSP, sprzętu  

11 000,00 zł 

 

11 000,00 zł 

 75414  Obrona Cywilna 1 000,00 zł 

   W tym:  

   I. Wydatki bieżące 1 000,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

1 000,00 zł 

    a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  1 000,00 zł 

 75421  Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 3 000,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

3 000,00 zł 

    a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

3 000,00 zł 

 75495   Pozostała działalność  30 000,00 zł 

   II. Wydatki majątkowe 

 W tym: 

1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

Dokumentacja na przebudowę modernizację budynku po GS na cele p/poż 

i ratownictwa 

30 000,00 zł 

 

30 000,00 zł 

757   Obsługa długu publicznego 352 754,92zł 

   W tym:  

 75702  Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

352 754,92 zł 

   W tym:  

   I. Wydatki bieżące 352 754,92 zł 

    W tym:  

    1.Wydatki na obsługę długu jedn. sam. terytorialnego 

W tym podlegające wyłączeniu zgodnie z art. 243 UoFP - 21 000,00 zł  

352 754,92zł 
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758   Różne rozliczenia 760 000,00 zł 

   w tym:  

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 760 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 760 000,00 zł 

 

 

 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

760 000,00 zł 

 

 

   a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

 w tym: 

760 000,00 zł 

    Rezerwy - 760 000,00  760 000,00 zł 

    W tym  

    Rezerwa ogólna - 271 000,00   

    Rezerwa celowa - 489 000,00 

 z przeznaczeniem na:  

 

 

 

 

  a)wydatki na realizację zadań własnych z zakresu 

 zarządzania kryzysowego 89 000,00 zł 

b)Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach  

 oświatowych w tym z tyt art. 30a KN- 400 000,00 zł  

 

801   Oświata i wychowanie 16 013 416,69 zł 

   w tym:  

 80101  Szkoły podstawowe 10 169 479,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 7 609 479,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

7 276 002,00 zł 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

6 282 939,00 zł 

993 063,00 zł 

333 477,00 zł 

   II. Wydatki majątkowe 

 W tym: 

a)Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

Sala gimnastyczna w Łękach Strzyżowskich 1 980 000,00 

 Modernizacja i przebudowa budynków jednostek oświaty 580 000,00 

2 560 000,00 zł 

 

2 560 000,00 zł 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24 000,00 zł 

   W tym:  

   I. Wydatki bieżące 24 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

20 000,00 zł 

 

20 000,00 zł 

   2.Dotacje na zadania bieżące 4 000,00 zł 

 80104  Przedszkola  2 054 288,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 2 054 288,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

1 916 202,00 zł 

 

1 640 558,00 zł 

275 644,00 zł 
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   2.Dotacje na zadania bieżące  50 000,00 zł 

    3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  88 086,00 zł 

 80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 4 000,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 4 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2 000,00 zł 

 

0,00 zł 

2 000,00 zł 

 

 

   2.Dotacje na zadania bieżące  2 000,00 zł 

 80110  Gimnazja 1 524 715,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 1 524 715,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

1 454 553,00 zł 

 

1 318 316,00 zł 

136 237,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  70 162,00 zł 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 431 236,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 431 236,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

388 736,00 zł 

 

85 078,00 zł 

303 658,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 500,00 zł 

 

 

  3.Dotacje na zadania bieżące 41 000,00 zł 

 80145  Komisje egzaminacyjne 

w tym: 

2 000,00 zł 

   I.Wydatki bieżące 2 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2 000,00 zł 

 

1 900,00 zł 

100,00 zł 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 

66 288,00 zł 

   I.Wydatki bieżące 66 288,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

66 288,00 zł 

 

5 488,00 zł 

60 800,00 zł 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 767 065,00 zł 

   I.Wydatki bieżące 767 065,00 zł 

    w tym:  

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 20 – Poz. 1412



    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

760 565,00 zł 

 

440 730,00 zł 

319 835,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  6 500,00 zł 

 80149  Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  

154 457,00 zł 

   I.Wydatki bieżące 154 457,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

145 695,00 zł 

 

132 495,00 zł 

13 200,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  8 762,00 zł 

 80150  Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych .  

672 922,00 zł 

   I.Wydatki bieżące 672 922,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

642 153,00 zł 

 

591 398,00 zł 

50 755,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  30 769,00 zł 

 80152  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, 

technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 

artystycznych.  

56 532,00 zł 

   I.Wydatki bieżące 56 532,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

55 772,00 zł 

 

54 722,00 zł 

1 050,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  760,00 zł 

 80195  Pozostała działalność 86 434,69 zł 

   I.Wydatki bieżące 86 434,69 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art. 5 ust 1 pkt 2i3 

 Projekty ERASMUS w tym  

 Internet a nauka j Obcych - 40 833,11 

 Sport i rekreacja - 45 601,58  

86 434,69 zł 

851   Ochrona Zdrowia  95 000,00 zł 

   W tym:  

 85153  Zwalczanie narkomanii  10 000,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 10 000,00 zł 

    w tym:  
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    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

10 000,00 zł 

 

4 100,00 zł 

5 900,00 zł 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  85 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 85 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

85 000,00 zł 

 

11 300,00 zł 

73 700,00 zł 

852   Pomoc społeczna 1 438 512,60 zł 

   W tym:  

 85202  Domy pomocy społecznej  183 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 183 000,00 zł 

 

 

 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

183 000,00 zł 

    a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

 Utrzymanie podopiecznych w DPS- ach 

183 000,00 zł 

 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  15 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 15 000,00 zł 

 

 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

15 000,00 zł 

    a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

15 000,00 zł 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

11 400,00 zł 

 

 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 11 400,00 zł 

    w tym:  

 

 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

11 400,00 zł 

 

11 400,00 zł 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 115 700,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 115 700,00 zł 

    w tym:  

    1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

W tym  

·Zasiłki okresowe płatne z dotacji 38 700,00 zł 

·Zasiłki okresowe pł. śr. własne 10 000,00 zł 

 Zasiłki celowe pł. śr. własne 57 000,00 zł  

105 700,00 zł 

    2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art. 5 ust 1 pkt 2i3 

Realizacja projektu integracja społeczna Gminie Wojaszówka - środki własne 

zasiłki celowe pł. 10 000,00 zł  

10 000,00 zł 
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 85215  Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 2 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 000,00 zł 

 85216  Zasiłki stałe 86 700,00 zł 

   w tym:  

  

 

 I.Wydatki bieżące  86 700,00 zł 

    w tym:  

 

 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

1 000,00 zł 

 

1 000,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  85 700,00 zł 

 85219  Ośrodki Pomocy Społecznej  595 757,60 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 595 757,60 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

515 181,00 zł 

 

447 940,00 zł 

67 241,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 700,00 zł 

    3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art. 5 ust 1 pkt 2i3 

Realizacja projektu integracja społeczna Gminie Wojaszówka - środki WUP 

75 876,60 zł  

75 876,60 zł 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 205 309,00 zł 

   w tym:   

   I.Wydatki bieżące 205 309,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

204 509,00 zł 

 

200 505,00 zł 

4 004,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  800,00 zł 

 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 54 000,00 zł 

   w tym:   

 

   I.Wydatki bieżące 54 000,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

10 800,00 zł 

    a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  10 800,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 200,00 zł 

 85295  Pozostała działalność 169 646,00 zł 

   w tym:   

   I.Wydatki bieżące 169 646,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

153 646,00 zł 
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a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  102 387,00 zł 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

Utrzymanie Domu dziennej opieki Senior-Wigor –  

51 259,00 zł 

 

 

 

 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

 W tym  

a)prace społecznie użyteczne 15 000,00 

b)Utrzymanie Domu dziennej opieki Senior-Wigor – 1 000,00  

16 000,00 zł 

853   Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 15 000,00 zł 

 85334  Pomoc dla repatriantów 15 000,00 zł 

   w tym:   

 

   I.Wydatki bieżące 15 000,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

15 000,00 zł 

 

0,00 zł 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  15 000,00 zł 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 67 212,00 zł 

 85401  Świetlice szkolne 64 776,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 64 776,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

61 345,00 zł 

 

57 656,00 zł 

3 689,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 431,00 zł 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  2 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 2 000,00 zł 

   w tym:  

 

    1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 000,00 zł 

 85446  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 

436,00 zł 

   I.Wydatki bieżące 436,00 zł 

 

 

 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

436,00 zł 

 

436,00 zł 

855   Rodzina 10 327 059,48 zł 

 85501  Świadczenie wychowawcze 5 932 600,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 5 932 600,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

96 910,00 zł 

 

81 285,00 zł 

15 625,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 835 690,00 zł 

 85502  Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 

3 402 800,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 3 402 800,00 zł 
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    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

290 200,00 zł 

 

262 740,00 zł 

27 460,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 112 600,00 zł 

 85504  Wspieranie rodzin 319 888,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 319 888,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

75 688,00 zł 

 

51 871,00 zł 

23 817,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  244 200,00 zł 

 85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 607 771,48 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 504 329,98 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

222 238,02 zł 

 

122 760,00 zł 

99 478,02 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 000,00 zł 

    3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art. 5 ust 1 pkt 2i3 

 Projekty WUP – rozwój polityki żlobkowej  

280 091,96zł 

   I. Wydatki majątkowe 

 W tym: 

1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Zakup wyposażenia – 50 000,00 

103 441,50 zł 

 

103 441,50zł 

    Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art. 5 ust 1 pkt 2i3 

 Projekty WUP – rozwój polityki żlobkowej  

53 441,50 zł 

 85508  Rodziny zastępcze 21 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 21 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

21 000,00 zł 

 

0,00 zł 

21 000,00 zł 

 85510  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 38 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 38 000,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

W tym: 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

38 000,00 zł 

 

0,00 zł 

38 000,00 zł 

 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 

5 000,00 zł 
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z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 5 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

5 000,00 zł 

 

0,00 zł 

5 000,00 zł 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 985 366,11 zł 

   w tym:  

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 186 050,00 zl 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 156 050,00 zł 

   w tym:  

 

 

 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

10 000,00 zł 

 

10 000,00 zł 

 

 

   2. Dotacje na zadania bieżące 

Dotacja przedmiotowa do 1 m
3
 ścieków-(GZK) 

146 050,00 zł 

   II.Wydatki majątkowe 30 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W tym 

Dokumentacje i budowa odcinków kanalizacji w gminie Wojaszówka  

30 000,00 zł 

 90002  Gospodarka odpadami 843 784,00 zł 

   w tym:  

 

 

  I.Wydatki bieżące 

W tym  

843 784,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

494 984,27 zł 

 

70 383,00 zł 

424 601,27 zł 

    2.Dotacje na zadania bieżące  

 Dotacja dlla Miasta Krosno na mocy porozumień za przyjęcie odpadów do 

RIPOK-ZUO  

348 299,73 zł 

    3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  500,00 zł 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi 5 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 5 000,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

5 000,00 zł 

 

5 000,00 zł 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach 10 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 10 000,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

10 000,00 zł 

 

10 000,00 zł 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  4 580 208,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki majątkowe 4 580 208,00 zł 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 26 – Poz. 1412



    w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 580 208,00 zł 

   W tym 

na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa wart 5 ust.1 

pkt 2 i 3 

- Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych,pomp ciepła, oraz 

kotłów na pelet na terenie gminy Wojaszówka - 2 553 582,00 

Dotacja dla gminy Baligród na „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw 

fotowoltaicznych,pomp ciepła, oraz kotłów na pelet na terenie gminy Baligród - 

2 026 626,00 

 

4 580 208,00 zł 

 90008  Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu 2 009 914,38 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 5 000,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

5 000,00 zł 

 

5 000,00 zł 

   II.Wydatki majątkowe 2 004 914,38 zł 

    w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 004 914,38 zł 

   W tym 

na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa wart 5 ust.1 

pkt 2 i 3 

Realizacja przedsięwzięcia Przywrócenie różnorodności krajobrazu -stawy w m-

ci Ustrobna  

 

2 004 914,38 zł 

 90015  Oświetlenie ulic placów i dróg 291 999,73 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 211 999,73 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

211 999,73 zł 

 

211 999,73 zł 

   II.Wydatki majątkowe 80 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W tym Dokumentacje na wykonanie nowych punktów oświetleniowych 

80 000,00 zł 

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

ze środowiska  

5 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 5 000,00 zł 

   w tym:  

 

 

 

 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

5 000,00 zł 

 

5 000,00 zł 

 90026  Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  10 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 10 000,00 zł 

   w tym:  

 

 

 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

10 000,00 zł 

 

10 000,00 zł 

 90095  Pozostała działalność 43 410,00 zł 
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   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 43 410,00 zł 

   w tym:  

 

 

 

 

 

  1.Wydatki jednostek budżetowych 

W tym: 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

43 410,00 zł 

 

18 710,00 zł 

24 700,00 zł 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 118 619,68 zł 

   w tym:  

 92109  Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 648 210,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 578 210,00 zł 

 

 

 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

168 210,00 zł 

 

2 410,00 zł 

165 800,00 zł 

 

 

   2. Dotacje na zadania bieżące 

 Dotacja podmiotowa do instytucji kultury a)GOKiR -370 000,00 zł  

 b) Dwory w Ustrobnej i Bratkówce -40 000,00 

410 000,00 zł 

   II.Wydatki majątkowe 70 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W tym 

Dokumentacje, modernizacja, adaptacje domów ludowych, kultury, strażaka 

pełniących funkcje społeczno-kulturalne  

70 000,00 zł 

 92116  Biblioteki  280 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 280 000,00 zł 

 

 

  1.Dotacje na zadania bieżące 

Dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP -280 000,00 zł  

280 000,00 zł 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  41 215,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 41 215,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

41 215,00 zł 

 

1 215,00 zł 

40 000,00 zł 

 92195  Pozostała działalność  2 149 194,68 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 144 874,48 zł 

 

 

 

 

 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

46 912,00 zł 

 

30 912,00 zł 

16 000,00 zł 

    2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art. 5 ust 1 pkt 2i3 

97 962,48 zł 

 

 

  Realizacja zadania-GEOCONTIN –nowa jakość w turystyce polsko-słowackiej 

97 962,48 zł 

 

 

   II.Wydatki majątkowe 2 004 320,20 zł 

    w tym:  

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 28 – Poz. 1412



    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W tym 

na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa wart 5 ust.1 

pkt 2 i 3 

w tym Rozwój centrum edukacji przyrodniczej (CEP) w Domu Ludowym 

w Pietruszej Woli  

2 004 320,20 zł 

 

2 004 320,20 zł 

926   Kultura fizyczna  2 491 385,03 zł 

   w tym:  

 92601  Obiekty sportowe 2 066 721,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 31 195,00 zł 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

W tym: 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)Wydatki związane z realizacją ich statutowychzadań 

31 195,00 zł 

 

10 800,00 zł 

20 395,00 zł 

   II.Wydatki majątkowe 2 035 526,00 zł 

   w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Budowa Sali gimnastycznej w Łękach Strzyżowskich 1 980 000,00 

W tym 

na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa wart 5 ust.1 

pkt 2 i 3 

w tym  

Budowa ogólnodostępnej wiaty kajakowej wraz z wyposażeniem w Wojkówce  

2 035 526,00 zł 

 

 

44 526,00 zł 

 92605  Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 172 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 172 000,00 zł 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

W tym: 

a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

7 000,00 zł 

 

7 000,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  10 000,00 zł 

 

 

  3.Dotacje na zadania bieżące 

- dla klubów sportowych działających na obszarze gminy, które zostaną wybrane 

w trybie ustawy o sporcie, które osiągać będą cel publiczny w zakresie sportu.  

w dziedzinach 

 tenis stołowy w miejscowościach Bratkówka Wojaszówka  

piłka siatkowa w m-ci Bratkówka  

 piłka nożna w m-ciach Łęki Strzyżowskie, Wojaszówka Odrzykoń, 

akrobatyka sportowa w m-ci Ustrobna  

narciarstwo w m-ci Ustrobna  

155 000,00 zł 

 92695  Pozostała działalność  252 664,03 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki majątkowe 252 664,03 zł 

   w tym:  

   1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa wart 5 ust.1 

pkt 2 i 3 

w tym  

1Turystyka przez wypoczynek budowa placu zabaw  

w kształcie zamku w m-ci Odrzykoń - 149 844,03 zł  

Utworzenie energetycznego szlaku rowerowego w gminie Wojaszówka 

252 664,03 zł 

252 664,03 zł 

 

 

2. Szczegółowy podział wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2 jak 

poniżej: 
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Dział Rozdział 
Grupa 

Paragrafów 
Treść Wartość 

010   Rolnictwo i łowiectwo 15 543,00 

 01030  Izby rolnicze 15 460,00 

  2850 
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 
15 460,00 

 01095  Pozostała działalność 83,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 2,00 

400   
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz i wodę 
395 300,00 

 40002  Dostarczanie wody 395 300,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 

  6610 

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

364 300,00 

600   Transport i łączność 3 658 555,58 

 60004  Lokalny transport zbiorowy 729 769,11 

  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

195 792,11 

  4307 Zakup usług pozostałych 1 255,00 

  4309 Zakup usług pozostałych 2 583,00 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 446 367,00 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83 772,00 

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie 415 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 

  6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

400 000,00 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 600 000,00 

  6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

600 000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 1 372 500,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 110 000,00 
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 60017  Drogi wewnętrzne 508 986,47 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 183 072,47 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 259 614,00 

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 32 300,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 1 058 049,14 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 058 049,14 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 460,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 

  4260 Zakup energii 500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 15 500,00 

  4480 Podatek od nieruchomości 1 600,00 

  4500 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 
4 100,00 

  4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
300,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 625 726,52 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 332 262,62 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 

710   Działalność usługowa 42 430,00 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 42 430,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 

  4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii 
1 000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 200,00 

720   Informatyka 10 100,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 31 – Poz. 1412



 72095  Pozostała działalność 10 100,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 

  4430 Różne opłaty i składki 600,00 

750   Administracja publiczna 3 703 796,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 316 219,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 237 478,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 883,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 155,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 5 581,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 122,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
1 500,00 

 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63 200,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 52 200,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 

  4220 Zakup środków żywności 2 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 751 914,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 717 116,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 087,00 

  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 48 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 304 612,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 43 415,00 

  4140 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
10 000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 800,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 

  4260 Zakup energii 53 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 484,00 
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  4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 

  4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
1 200,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
8 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 740,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 

  4220 Zakup środków żywności 3 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 

 75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 390 748,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265 727,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 500,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 100,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 6 900,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 521,00 

  4480 Podatek od nieruchomości 500,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
3 000,00 

 75095  Pozostała działalność 147 875,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 790,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 000,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 885,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 107,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 2 155,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 33 – Poz. 1412



  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 

  4430 Różne opłaty i składki 11 750,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 688,00 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
1 918,00 

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 
1 918,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 603,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 39,00 

752   Obrona narodowa 1 500,00 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 254,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 216,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 271 760,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 237 760,00 

  2580 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 
20 000,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 870,00 

  4190 Nagrody konkursowe 800,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 

  4220 Zakup środków żywności 1 500,00 

  4260 Zakup energii 20 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 51 150,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 

  4430 Różne opłaty i składki 21 000,00 

  4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
2 640,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 

 75414  Obrona cywilna 1 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 500,00 

 75421  Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 

 75495  Pozostała działalność 30 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 
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757   Obsługa długu publicznego 352 754,92 

 75702  
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 
352 754,92 

  8110 

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

kredytów i pożyczek 

352 754,92 

758   Różne rozliczenia 760 000,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 760 000,00 

  4810 Rezerwy 760 000,00 

801   Oświata i wychowanie 
16 013 416,69 

00 

 80101  Szkoły podstawowe 10 169 479,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 333 477,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 807 372,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 372 524,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 954 813,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 136 730,00 

  4140 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
5 000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 000,00 

  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 500,00 

  4260 Zakup energii 359 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 6 200,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 91 000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 500,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 11 300,00 

  4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 347 663,00 

  4480 Podatek od nieruchomości 400,00 

  4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
9 500,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
6 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 560 000,00 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24 000,00 

  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

4 000,00 

  4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego 
20 000,00 

 80104  Przedszkola 2 054 288,00 

  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

50 000,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88 086,00 
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  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 251 050,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 936,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 180,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 36 392,00 

  4140 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
3 000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 

  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 

  4260 Zakup energii 44 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 

  4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego 
71 000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 

  4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 644,00 

  4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
4 000,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
2 000,00 

 80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 4 000,00 

  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

2 000,00 

  4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego 
2 000,00 

 80110  Gimnazja 1 524 715,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 162,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 993 076,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 846,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 425,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 28 969,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 

  4260 Zakup energii 57 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 937,00 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 000,00 
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terytorialnego 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
1 500,00 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 431 236,00 

  2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego 

41 000,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 628,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 800,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 650,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 251 000,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 

  4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 158,00 

  4500 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 
1 200,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
4 300,00 

 80145  Komisje egzaminacyjne 2 000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 66 288,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 488,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 30 500,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 4 900,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
20 500,00 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 767 065,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 347 364,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 736,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 824,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 8 806,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 

  4220 Zakup środków żywności 267 000,00 

  4260 Zakup energii 6 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 
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  4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 

  4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 635,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
1 000,00 

 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 

154 457,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 762,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 115,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 276,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 201,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 2 903,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 

  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 200,00 

 80150  

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

w szkołach podstawowych 

672 922,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 769,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 459 245,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 744,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 670,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 12 739,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 

  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 17 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 755,00 

 80152  

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 

ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 

branżowych szkołach I i II stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz 

szkołach artystycznych 

56 532,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 760,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 890,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 560,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 140,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 132,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 
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  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00 

 80195  Pozostała działalność 86 434,69  

  4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 

  4121 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 

  4171 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 

  4211 Zakup materiałów i wyposażenia 12 755,69 

  4301 Zakup usług pozostałych 46 693,00 

  4411 Podróże służbowe krajowe 4 986,00 

  4421 Podróże służbowe zagraniczne 12 000,00 

851   Ochrona zdrowia 95 000,00 

 85153  Zwalczanie narkomanii 10 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 

  4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 700,00 

  4220 Zakup środków żywności 1 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 

852   Pomoc społeczna 1 438 512,60 

 85202  Domy pomocy społecznej 183 000,00 

  4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego 
183 000,00 

 85205  
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 
15 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 7 750,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
1 750,00 

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

11 400,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 400,00 

 85214  
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
115 700,00 

  3110 Świadczenia społeczne 105 700,00 

  3119 Świadczenia społeczne 10 000,00 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 
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  3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 

 85216  Zasiłki stałe 86 700,00 

  2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

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

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

1 000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 85 700,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 595 757,60 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 700,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 346 161,00 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 762,12 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 892,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 270,00 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 481,50 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 7 617,00 

  4127 Składki na Fundusz Pracy 1 632,98 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 660,00 

  4260 Zakup energii 2 600,00 

  4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 20 075,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 271,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 2 856,00 

  4430 Różne opłaty i składki 1 520,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 889,00 

  4480 Podatek od nieruchomości 510,00 

  4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 

  4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
500,00 

  4600 
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
4 560,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
2 000,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 205 309,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 909,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 173,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 449,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 3 109,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 87 865,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 404,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
600,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 40 – Poz. 1412



 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 54 000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 43 200,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 10 800,00 

 85295  Pozostała działalność 169 646,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 15 000,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 670,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 427,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 748,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 742,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 800,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 

  4220 Zakup środków żywności 12 000,00 

  4260 Zakup energii 6 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

  4430 Różne opłaty i składki 200,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 459,00 

  4480 Podatek od nieruchomości 1 580,00 

  4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 

  4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
120,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
600,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 000,00 

 85334  Pomoc dla repatriantów 15 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 

  4260 Zakup energii 4 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 67 212,00 

 85401  Świetlice szkolne 64 776,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 431,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 006,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 900,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 250,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 
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  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 989,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2 000,00 

  3240 Stypendia dla uczniów 1 000,00 

  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 000,00 

 85446  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 436,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
436,00 

855   Rodzina 10 327 059,48 

 85501  Świadczenie wychowawcze 5 932 600,00 

  2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

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

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

8 000,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550,00 

  3110 Świadczenia społeczne 5 835 140,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 643,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 058,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 006,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 778,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3 385,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,00 

  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 

600,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
500,00 

 85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3 402 800,00 

  2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

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

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

7 800,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 

  3110 Świadczenia społeczne 3 111 700,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 493,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 161,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 158,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 928,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 
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  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 400,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 459,00 

  4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 

  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 

1 000,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
1 101,00 

 85504  Wspieranie rodziny 319 888,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 

  3110 Świadczenia społeczne 243 900,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 226,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 173,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 632,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 040,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 587,00 

  4260 Zakup energii 4 200,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 5 700,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
900,00 

 85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 607 771,48 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 120,00 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 454,26 

  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 080,16 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 140,00 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 317,57 

  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 466,25 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 

  4127 Składki na Fundusz Pracy 3 348,22 

  4129 Składki na Fundusz Pracy 590,86 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 11 220,29 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 980,05 

  4220 Zakup środków żywności 18 825,00 

  4227 Zakup środków żywności 16 451,25 
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  4229 Zakup środków żywności 5 373,75 

  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 

  4260 Zakup energii 4 000,00 

  4267 Zakup energii 25 500,00 

  4269 Zakup energii 4 500,00 

  4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 

  4287 Zakup usług zdrowotnych 1 027,91 

  4289 Zakup usług zdrowotnych 181,39 

  4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 

  4307 Zakup usług pozostałych 12 360,00 

  4309 Zakup usług pozostałych 6 240,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 

  4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 850,00 

  4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

  4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 153,02 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
500,00 

  4707 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
850,00 

  4709 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
150,00 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 425,27 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 016,23 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 

 85508  Rodziny zastępcze 21 000,00 

  4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego 
21 000,00 

 85510  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 38 000,00 

  4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego 
38 000,00 

 85513  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie 

z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

5 000,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 985 366,11 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 186 050,00 

  2650 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 

zakładu budżetowego 
146 050,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 
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 90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 843 784,00 

  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

348 299,73 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 762,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 173,00 

  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 768,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 680,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 417 518,27 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 

  4430 Różne opłaty i składki 800,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 383,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
500,00 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi 5 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  4 580 208,00 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 977 780,00 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 575 802,00 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich, o których mowa 

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

budżetu środków europejskich realizowanych przez JST  

2 026 626,00 

 90008  Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2 009 914,38 

  4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 254 253,87 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 660,51 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 291 999,73 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 

  4260 Zakup energii 129 999,73 

  4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 

 90019  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
5 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 
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  4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 

 90026  Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 10 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 

 90095  Pozostała działalność 43 410,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 700,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 360,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 650,00 

  4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 200,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 118 619,68 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 648 210,00 

  2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury 
410 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 

  4260 Zakup energii 100 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 

  4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
7 800,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 

 92116  Biblioteki 280 000,00 

  2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury 
280 000,00 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 41 215,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

  4340 

Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących 

obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 

jednostek budżetowych 

40 000,00 

 92195  Pozostała działalność 2 149 194,68 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 583,00 

  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 731,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 300,00 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 131,00 

  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 127,00 
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  4120 Składki na Fundusz Pracy 612,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 250,00 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 

  4220 Zakup środków żywności 1 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 

  4307 Zakup usług pozostałych 75 000,41 

  4309 Zakup usług pozostałych 8 582,75 

  4417 Podróże służbowe krajowe 900,00 

  4419 Podróże służbowe krajowe 100,00 

  4427 Podróże służbowe zagraniczne 1 800,00 

  4429 Podróże służbowe zagraniczne 200,00 

  4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 276,58 

  4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30,74 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 438 956,14 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 565 364,06 

926   Kultura fizyczna 2 491 385,03 

 92601  Obiekty sportowe 2 066 721,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 

  4260 Zakup energii 7 435,00 

  4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 

  4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 

  4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
360,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 991 000,00 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 346,08 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 179,92 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 172 000,00 

  2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

155 000,00 

  3040 
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 

wynagrodzeń 
10 000,00 

  4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 

 92695  Pozostała działalność 252 664,03 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 157 315,27 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 348,76 

Razem: 51 823 278,23  
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3. Szczegółowy podział wydatków jednostek budżetowych przedstawia tabele nr 2a. 

 Ustala się wydatki budżetu – Urząd Gminy w Wojaszówce na 2019 r. w wysokości 26 466 729,46 zł 

 w tym:  

1. Wydatki bieżące 8 356 054,71zł 

2. Wydatki majątkowe 18 110 674,75 zł  

 

Dz.   TREŚĆ Plan 

010   Rolnictwo łowiectwo 
w tym: 

15 543,00 zł 

 01030  Izby rolnicze 15 460,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 15 460,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych  

15 460,00 zł 

 

15 460,00 zł 

 01095  Pozostała działalność 83,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 83,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

83,00 zł 

 

83,00 zł 

 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 395 300,00 zł 

   w tym:  

 40002  Dostarczanie wody 395 300,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 1 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

1 000,00 zł 

 

1 000,00 zł 

   I.Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

W tym  

Dokumentacje i przygotowanie na realizację zadania w zakresie 

budowy wodociągu-10 000,00 

Dotacja dla Miasta Krosno na Budowę sieci wodociągowej w Krosno 

–Turaszówka – Odrzykoń na mocy porozumień. 364 300,00 

394 300,00 zł 

 

394 300,00 zł 

600   Transport i łączność 3 658 555,58 zł 

   w tym:  

 60004  Lokalny transport zbiorowy 729 769,11 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 199 630,11 zł 

    w tym:  
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   Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o, których 

mowa wart 5 ust.1 pkt 2 i 3 

W tym  

Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na realizację 

zadania w zakresie transportu zbiorowego w ramach MOF Krosno – 

3 838,00 zł 

    1.Dotacja na zadania bieżące 

Dotacja dla Miasta Krosno na organizację transportu zbiorowego 

w ramach MOF Krosno na mocy porozumień  

195 792,11 zł 

   I. Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

W tym  

- na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa 

wart 5 ust.1 pkt 2 i 3 

W tym  

Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na realizację 

zadania w zakresie transportu zbiorowego w ramach MOF Krosno – 

530 139,00 zł 

 

530 139,00 zł 

 

530 139,00 zł 

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie 415 000,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 15 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

15 000,00 zł 

 

15 000,00 zł 

   I.Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

a) Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno 

w miejscowościach  

W miejscowości Ustrobna - 100 000,00 zł  

 Ustrobna/Bajdy- 100 000,00 

 Wojaszówka – 100 000,00 

 Przybówka – 100 000,00 zł  

400 000,00 zł 

 

400 000,00 zł 

 60014  Drogi publiczne powiatowe  600 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

 Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie: 

1. Przebudowy dróg powiatowych polegających na przebudowie dróg 

powiatowych polegających na budowie chodników przy drogach: 

b)Nr 1924R Kobyle -Łęki Strzyżowskie-Bratkówka – Odrzykoń 

w kwocie 250 000,00  

W tym 

 w miejscowościach;  

- Wojkówka - 100 000,00 zł  

 - Bratkówka - 100 000,00 zł  

-Łączki Jagiellońskie – 50 000,00 zł  

b) Nr nr 1961R Odrzykoń-Sporne miejscowości  

 Odrzykoń w kwocie - 100 000,00 zł  

 

600 000,00 zł 

 

600 000,00 zł 
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d)Nr 1844R Chrząstówka-Niepla-Przybówka w miejscowości 

Przybówka w kwocie 100 000,00 zł  

3.Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1924R Kobyle -

Łęki Strzyżowskie-Bratkówka – Odrzykoń z drogą wewnętrzną 

w miejscowości Łączki Jagiellońskie w kwocie 50 000,00 zł 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1961R Odrzykoń-Sporne 

 wraz ze stabilizacja usuwiska miejscowości Odrzykoń w kwocie 

100 000,00 zł  

 60016  Drogi publiczne gminne 1 372 500,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 262 500,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

262 500,00 zł 

 

10 000,00 zł 

252 500,00 zł 

   I.Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

-Dokumentacje i modernizacje przebudowy dróg gminnych 

140 000,00 

-Przygotowanie miejsc postojowych obrębie stacji PKP w ramach 

Funduszu kolejowego 50 000,00 

1 110 000,00 zł 

 

1 110 000,00 zł 

 60017  Drogi wewnętrzne 508 986,47 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 249 372,47 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

249 372,47 zł 

 

6 300,00 zł 

243 072,47zł 

   I.Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Dokumentacje i modernizacje przebudowy dróg wewnętrznych  

259 614,00 zł 

 

259 614,00 zł 

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 32 300,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 12 300,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

12 300,00 zł 

 

1 300,00 zł 

11 000,00 zł 

   I.Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W tym  

Dokumentacje i odbudowa dróg, likwidacja osuwisk  

20 000,00 zł 

 

20 000,00 zł 

700   Gospodarka mieszkaniowa 1 058 049,14 zł 

   w tym:  
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 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 058 049,14 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 65 060,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

65 060,00 zł 

 

3 060,00 zł 

62 000,00 zł 

   I.Wydatki majątkowe 

W tym: 

 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

- zakup działek- 20 000,00  

W tym  

na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa wart 

5 ust.1 pkt 2 i 3 

W tym  

- Energetyczna Gmina – montaż odnawialnych źródeł energii na 

budynkach użyteczności publicznej -957 898,14 

992 989,14 zł 

 

992 989,14 zł 

 

957 989,14 zł 

 

 

710   Działalność usługowa 42 430,00 zł 

   w tym:  

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 42 430,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 42 430,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

42 430,00 zł 

   a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

1 230,00 zł 

41 200,00 zł 

720   Informatyka 10 100,00 zł 

   W tym:  

 72095  Pozostała działalność 10 100,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 10 100,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym: 

 

10 100,00 zł 

   a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 100,00 zł 

750   Administracja publiczna  3 313 048,00 zł 

   w tym:  

 75011  Urzędy Wojewódzkie  316 219,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 316 219,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

314 419,00 zł 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

300 097,00 zł 

14 322,00 zł 

1 800,00 zł 

 75022  Rady Gmin  63 200,00 zł 
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   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 63 200,00 zł 

   w tym: 

1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

11 000,00 zł 

    a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

11 000,00 zł 

52 200,00 zł 

 

 

75023  Urzędy Gmin  2 751 914,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące  2 656 914,00 zł 

   w tym: 

1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

2 644 914,00 zł 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

II. Wydatki majątkowe 

 W tym: 

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W tym  

- zakup sprzętu i oprogramowania  

2 301 030,00 zł 

343 884,00 zł 

12 000,00 zł 

95 000,00 zł 

 

95 000,00 zł 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 100,00 zł 

   w tym: 

1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

50,00 zł 

    a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

50,00 zł 

   2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50,00 zł 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 740,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 33 740,00 zł 

    w tym: 

1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

33 440,00 zł 

   a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 440,00zł 

32 000,00 zł 

300,00 zł 

 75095  Pozostała działalność  147 875,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 147 875,00 zł 

    w tym: 

1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

126 085,00 zł 

   a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

105 147,00 zł 

20 938,00 zł 

 

21 790,00 zł 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

1 918,00 zł 
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   W tym:  

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony 

prawa 

1 918,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 1 918,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym: 

 

1 918,00 zł 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 918,00 zł 

752   Obrona narodowa 1 500,00 zł 

   W tym:  

 75212  Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 1 500,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym: 

 

1 500,00 zł 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 zł 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 271 760,00 zł 

   w tym:  

 75412   Ochotnicza Straż Pożarna 237 760,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 226 760,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

188 760,00 zł 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b) Wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań  

 2. Dotacja na zadania bieżące 

 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

39 570,00 zł 

149 190,00 zł 

20 000,00 zł 

18 000,00 zł 

   II. Wydatki majątkowe 

 W tym: 

1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

W tym  

 Modernizacje i remonty remiz OSP, sprzętu  

11 000,00 zł 

 

11 000,00 zł 

 75414  Obrona Cywilna 1 000,00 zł 

   W tym:  

   I. Wydatki bieżące 1 000,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

1 000,00 zł 

    a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  1 000,00 zł 

 75421  Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 3 000,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

3 000,00 zł 

    a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  3 000,00 zł 
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 75495   Pozostała działalność  30 000,00 zł 

   II. Wydatki majątkowe 

 W tym: 

1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

Dokumentacja na przebudowę modernizację budynku po GS na sale 

p. poż i ratownictwa 

30 000,00 zł 

 

30 000,00 zł 

757   Obsługa długu publicznego 352 754,92zł 

   W tym:  

 75702  Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

352 754,92 zł 

   W tym:  

   I. Wydatki bieżące 352 754,92 zł 

    W tym:  

    1.Wydatki na obsługę długu jedn. sam. terytorialnego 

W tym podlegające wyłączeniu zgodnie z art. 243 UoFP - 

21 000,00 zł  

352 754,92zł 

758   Różne rozliczenia 760 000,00 zł 

   w tym:  

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 760 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 760 000,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

760 000,00 zł 

    a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

 w tym: 

760 000,00 zł 

    Rezerwy - 760 000,00  760 000,00 zł 

    W tym  

    Rezerwa ogólna - 271 000,00   

    Rezerwa celowa - 489 000,00 

 z przeznaczeniem na:  

 

    b) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu 

 zarządzania kryzysowego 89 000,00 zł 

c) Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach  oświatowych w tym 

z tyt art. 30a KN- 400 000,00 zł  

 

801   Oświata i wychowanie 2 765 000,00 zł 

   w tym:  

 80101  Szkoły podstawowe 2 575 000,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 15 000,00 zł 

    w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

15 000,00 zł 

    a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

5 000,00 zł 

10 000,00 zł 

   II. Wydatki majątkowe 

 W tym: 

a)Inwestycje i zakupy inwestycyjne  

Sala gimnastyczna w Łękach strzyżowskich 1 980 000,00 

 Modernizacja i przebudowa budynków jednostek oświaty 580 000,00 

2 560 000,00 zł 

 

2 560 000,00 zł 
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 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24 000,00 zł 

   W tym:  

   I. Wydatki bieżące 24 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

20 000,00 zł 

 

20 000,00 zł 

   2.Dotacje na zadania bieżące 4 000,00 zł 

 80104  Przedszkola  121 000,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 121 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

71 000,00 zł 

 

71 000,00 zł 

    2.Dotacje na zadania bieżące  50 000,00 zł 

 80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 4 000,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 4 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2 000,00 zł 

 

0,00 zł 

2 000,00 zł 

    2.Dotacje na zadania bieżące  2 000,00 zł 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 41 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 41 000,00 zł 

    w tym:  

   1.Dotacje na zadania bieżące 41 000,00 zł 

851   Ochrona Zdrowia  95 000,00 zł 

   W tym:  

 85153  Zwalczanie narkomanii  10 000,00 zł 

   W tym:  

   I.Wydatki bieżące 10 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

10 000,00 zł 

 

4 100,00 zł 

5 900,00 zł 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  85 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 85 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

85 000,00 zł 
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 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

11 300,00 zł 

73 700,00 zł 

852   Pomoc społeczna 18 000,00 zł 

   W tym:  

 85215  Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 zł 

   w tym:  

   I. Wydatki bieżące 2 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 000,00 zł 

 

 

85216  Zasiłki stałe 1 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące  1 100,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

1 000,00 zł 

 

1 000,00 zł 

 85295  Pozostała działalność 15 000,00 zł 

   w tym:   

 

   I.Wydatki bieżące 15 000,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

 W tym  

prace społecznie użyteczne 15 000,00 

15 000,00 zł 

853   Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 15 000,00 zł 

   W tym:  

 85334  Pomoc dla repatriantów 15 000,00 zł 

   w tym:   

 

   I.Wydatki bieżące 15 000,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

15 000,00 zł 

 

0,00 zł 

    b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  15 000,00 zł 

855   Rodzina 97 400,00 zł 

   W tym:  

 85501  Świadczenie wychowawcze 8 600,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 8 600,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

8 600,00 zł 

 

0,00 zł 

8 600,00 zł 

 85502  Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 

8 800,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 8 800,00 zł 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 56 – Poz. 1412



    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

8 800,00 zł 

 

0,00 zł 

8 800,00 zł 

 85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  80 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 30 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

30 000,00 zł 

 

30 000,00 zł 

   II.Wydatki majątkowe 50 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W tym 

Zakup wyposażenia  

50 000,00 zł 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 985 366,11 zł 

   w tym:  

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 186 050,00 zl 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 156 050,00 zł 

   w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

10 000,00 zł 

 

10 000,00 zł 

    2. Dotacje na zadania bieżące 

Dotacja przedmiotowa do 1 m
3
 ścieków-(GZK) 

146 050,00 zł 

   II.Wydatki majątkowe 30 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W tym 

Dokumentacje i budowa kanalizacji w gminie Wojaszówka  

30 000,00 zł 

 90002  Gospodarka odpadami 843 784,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 

W tym  

843 784,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

494 984,27 zł 

 

70 383,00 zł 

424 601,27 zł 

    2.Dotacje na zadania bieżące  

 Dotacja dlla Miasta Krosno na mocy porozumień za przyjęcie 

odpadów do RIPOK-ZUO  

348 299,73 zł 

    3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 000,00 zł 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi 5 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 5 000,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 zł 
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 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

 

5 000,00 zł 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach 10 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 10 000,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

10 000,00 zł 

 

10 000,00 zł 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  4 580 208,00 zł 

   w tym:  

   II.Wydatki majątkowe 4 580 208,00 zł 

    w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 580 208,00 zł 

   W tym 

na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa wart 

5 ust.1 pkt 2 i 3 

- Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych,pomp 

ciepła, oraz kotłów na pelet na terenie gminy Wojaszówka - 

2 553 582,00 

Dotacja dla gminy Baligród na Montaż kolektorów słonecznych, 

ogniw fotowoltaicznych,pomp ciepła, oraz kotłów na pelet na terenie 

gminy Baligród - 2 026 626,00 

 

4 580 208,00 zł 

 90008  Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu 2 009 914,38 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 5 000,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

5 000,00 zł 

 

5 000,00 zł 

   II.Wydatki majątkowe 2 004 914,38 zł 

    w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 004 914,38 zł 

   W tym 

na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa wart 

5 ust.1 pkt 2 i 3 

Realizacja przedsięwzięcia Przywrócenie różnorodności krajobrazu -

stawy w m-ci Ustrobna  

 

2 004 914,38 zł 

 90015  Oświetlenie ulic placów i dróg 291 999,73 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 211 999,73 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

211 999,73 zł 

 

211 999,73 zł 

   II.Wydatki majątkowe 80 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W tym 

Dokumentacje na wykonanie nowych punktów oświetleniowych 

80 000,00 zł 

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

korzystanie ze środowiska  

5 000,00 zł 

   w tym:  
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   I.Wydatki bieżące 5 000,00 zł 

   w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

5 000,00 zł 

 

5 000,00 zł 

 90026  Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  10 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 10 000,00 zł 

   w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

10 000,00 zł 

 

10 000,00 zł 

 90095  Pozostała działalność 43 410,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 43 410,00 zł 

   w tym:  

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

43 410,00 zł 

 

18 710,00 zł 

24 700,00 zł 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 118 619,68 zł 

   w tym:  

 92109  Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 648 210,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 578 210,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

168 210,00 zł 

 

2 410,00 zł 

165 800,00 zł 

    2. Dotacje na zadania bieżące 

 Dotacja podmiotowa do instytucji kultury  

a)GOKiR -370 000,00 zł  

 b) Dwory w Ustrobnej i Bratkówce -40 000,00 

410 000,00 zł 

   II.Wydatki majątkowe 70 000,00 zł 

    w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W tym 

Dokumentacje, modernizacja, adaptacje domów ludowych, kultury, 

strażaka pełniących funkcje społeczno-kulturalne  

70 000,00 zł 

 92116  Biblioteki  280 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 280 000,00 zł 

   1.Dotacje na zadania bieżące 

Dotacja podmiotowa do instytucji kultury GBP -280 000,00 zł  

280 000,00 zł 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  41 215,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 41 215,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

41 215,00 zł 
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 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

1 215,00 zł 

40 000,00 zł 

 92195  Pozostała działalność  2 149 194,68 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 144 847,48 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

46 912,00 zł 

 

30 912,00 zł 

16 000,00 zł 

    2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 

97 962,48 zł 

   Realizacja zadania-GEOCONTIN –nowa jakość w turystyce polsko-

słowackiej 50 560,00 zł 

 

 

   II.Wydatki majątkowe 2 004 320,20 zł 

    w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W tym 

na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa wart 

5 ust.1 pkt 2 i 3 

w tym  

Rozwój centrum edukacji przyrodniczej (CEP) w Domu Ludowym 

w Pietruszej Woli  

2 004 320,20 zł 

 

2 004 320,20 zł 

926   Kultura fizyczna  2 491 385,03 zł 

   w tym:  

 92601  Obiekty sportowe 2 066 721,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 31 195,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

31 195,00 zł 

 

10 800,00 zł 

20 395,00 zł 

   II.Wydatki majątkowe 2 035 526,00 zł 

    w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Budowa Sali Gimnastycznej w Łękach Strzyżowskich 

W tym 

na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa  

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

Budowa ogólnodostępnej wiaty kajakowej wraz z wyposażeniem 

w Wojkówce  

2 035 526,00 zł 

 

 

44 526,00 zł 

 92605  Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 172 000,00 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki bieżące 172 000,00 zł 

    1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

7 000,00 zł 

 

7 000,00 zł 

    2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  10 000,00 zł 

   3.Dotacje na zadania bieżące 

- dla klubów sportowych działających na obszarze gminy, które 

155 000,00 zł 
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zostaną wybrane w trybie ustawy o sporcie, które osiągać będą cel 

publiczny w zakresie sportu.  

w dziedzinach 

 tenis stołowy w miejscowościach Bratkówka Wojaszówka  

piłka siatkowa w m-ci Bratkówka  

 piłka nożna w m-ciach Łęki Strzyżowskie, Wojaszówka Odrzykoń, 

akrobatyka sportowa w m-ci Ustrobna  

narciarstwo w m-ci Ustrobna  

 92695  Pozostała działalność  252 664,03 zł 

   w tym:  

   I.Wydatki majątkowe 252 664,03 zł 

    w tym:  

    1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa  

wart 5 ust.1 pkt 2 i 3 

1Turystyka przez wypoczynek budowa placu zabaw  

w kształcie zamku w m-ci Odrzykoń - 149 844,03 zł  

2. Utworzenie energetycznego szlaku rowerowego gminie 

Wojaszówka 

252 664,03 zł 

 

 

     

Ustala się wydatki budżetu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojaszówce na 2019 r. w wysokości 

10 967 754,60 zł 

 w tym:  

1. Wydatki bieżące 10 967 754,60 zł 

2. Wydatki majątkowe 0,00 zł  

Dz.  TREŚĆ Plan 

852  Pomoc społeczna 1 265 866,60 zł 

  W tym:  

 85202 Domy pomocy społecznej  183 000,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 183 000,00 zł 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

183 000,00 zł 

   a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

 Utrzymanie podopiecznych w DPS- ach 

183 000,00 zł 

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  15 000,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 15 000,00 zł 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

15 000,00 zł 

   a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

15 000,00 zł 

 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

11 400,00 zł 

  W tym:  

  I.Wydatki bieżące 11 400,00 zł 
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   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

11 400,00 zł 

 

11 400,00 zł 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 115 700,00 zł 

  w tym:  

  I. Wydatki bieżące 115 700,00 zł 

   w tym:  

   1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

W tym  

·Zasiłki okresowe płatne z dotacji 38 700,00 zł 

·Zasiłki okresowe pł. śr. własne 10 000,00 zł 

 Zasiłki celowe pł. śr. własne 57 000,00 zł  

105 700,00 zł 

   2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art. 5 ust 1 pkt 2i3 

Realizacja projektu integracja społeczna Gminie Wojaszówka - środki własne 

zasiłki celowe pł. 10 000,00 zł  

10 000,00 zł 

 

 

85216 Zasiłki stałe 85 700,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące  85 700,00 zł 

   w tym:  

   1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  85 700,00 zł 

 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej  595 757,60 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 595 757,60 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

515 181,00 zł 

 

447 940,00 zł 

67 241,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 700,00 zł 

   3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art. 5 ust 1 pkt 2i3 

Realizacja projektu integracja społeczna Gminie Wojaszówka - środki WUP 

60 500,00 zł  

75 876,60 zł 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 205 309,00 zł 

  w tym:   

  I.Wydatki bieżące 205 309,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

204 509,00 zł 

 

200 505,00 zł 

4 004,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  800,00 zł 

 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 54 000,00 zł 

  w tym:   

 

  I.Wydatki bieżące 54 000,00 zł 
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   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

10 800,00 zł 

   a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  10 800,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 200,00 zł 

855  Rodzina 9 701 888,00 zł 

  W tym:  

 85501 Świadczenie wychowawcze 5 924 000,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 5 924 

000,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

88 310,00 zł 

 

81 285,00 zł 

7 025,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 835 

690,00 zł 

 85502 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 

3 394 000,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 3 394 

000,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

281 400,00 zł 

 

262 740,00 zł 

18 660,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 112 

600,00 zł 

 85504 Wspieranie rodzin 319 888,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 319 888,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

75 688,00 zł 

 

51 871,00 zł 

23 817,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  244 200,00 zł 

 85508 Rodziny zastępcze 21 000,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 21 000,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

21 000,00 zł 

 

0,00 zł 

21 000,00 zł 

 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 38 000,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 38 000,00 zł 
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   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

38 000,00 zł 

 

0,00 zł 

38 000,00 zł 

 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów 

5 000,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 5 000,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

5 000,00 zł 

 

0,00 zł 

5 000,00 zł 

Ustala się wydatki budżetu – Centrum Usług Wspólnych w Wojaszówce na 2019 r. w wysokości 

421 236,00 zł 

w tym: 

1. Wydatki bieżące 421 236,00 zł 

2. Wydatki majątkowe 0,00 zł 

Dz.  TREŚĆ Plan 

750  Administracja publiczna  390 748,00 zł 

  w tym:  

 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 390 748,00 zł 

  W tym:  

  I.Wydatki bieżące 390 748,00 zł 

   w tym: 

1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

389 748,00 zł 

  a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

345 227,00 zł 

44 521,00 zł 

1 000,00 zł 

801  Oświata i wychowanie 28 488,00 zł 

  w tym:  

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 19 000,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 19 000,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

19 000,00 zł 

 

0,00 zł 

19 000,00 zł 

 80145 Komisje egzaminacyjne 

w tym: 

2 000,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 2 000,00 zł 

   w tym:  
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   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2 000,00 zł 

 

1 900,00 zł 

100,00 zł 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 

7 488,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 7 488,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

7 488,00 zł 

 

1 988,00 zł 

5 500,00 zł 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 2 000,00 zł 

  W tym:  

 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  2 000,00 zł 

  w tym:  

 

  I.Wydatki bieżące 2 000,00 zł 

  w tym:  

 

   1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 000,00 zł 

 

Ustala się wydatki budżetu – Szkoła Podstawowa w Odrzykoniu na 2019 r. w wysokości 3 841 377,00 zł 

 w tym:  

1. Wydatki bieżące 3 841 377,00 zł 

2. Wydatki majątkowe 0,00 zł  

Dz.  TREŚĆ Plan 

801  Oświata i wychowanie 3 776 165,00 zł 

  w tym:  

 80101 Szkoły podstawowe 1 684 741,00 zł 

  w tym:  

  I. Wydatki bieżące 1 684 741,00 zł 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

1 613 866,00 zł 

   a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 321 646,00 zł 

292 220,00 zł 

70 875,00 zł 

 80110 Gimnazja 1 243 216,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 1 243 216,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

1 184 772,00 zł 

 

1 079 941,00 zł 

104 831,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  58 444,00 zł 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 165 536,00 zł 
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  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 165 536,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

164 036,00 zł 

 

85 078,00 zł 

78 958,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 500,00 zł 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 

12 400,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 12 400,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

12 400,00 zł 

 

500,00 zł 

11 900,00 zł 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 268 055,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 268 055,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

265 555,00 zł 

 

162 312,00 zł 

103 243,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 500,00 zł 

 80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych .  

345 685,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 345 685,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

328 735,00 zł 

 

308 280,00 zł 

20 455,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  16 950,00 zł 

 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 

liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia 

i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych 

w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.  

56 532,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 56 532,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

55 772,00 zł 

 

54 722,00 zł 

1 050,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  760,00 zł 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 65 212,00 zł 
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  W tym:  

 85401 Świetlice szkolne 64 776,00 zł 

  w tym:  

 

  I.Wydatki bieżące 64 776,00 zł 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

61 345,00 zł 

 

57 656,00 zł 

3 689,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 431,00 zł 

 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 

436,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 436,00 zł 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

436,00 zł 

 

436,00 zł 

Ustala się wydatki budżetu – Szkoła Podstawowa w Przybówce na 2019 r. w wysokości 1 462 671,00 zł 

 w tym:  

1. Wydatki bieżące 1 462 671,00 zł 

2. Wydatki majątkowe 0,00 zł  

Dz.  TREŚĆ Plan 

801  Oświata i wychowanie 1 462 671,00 zł 

  w tym:  

 80101 Szkoły podstawowe 1 062 091,00 zł 

  w tym:  

  I. Wydatki bieżące 1 062 091,00 zł 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

1 014 584,00 zł 

   a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

901 660,00 zł 

112 924,00 zł 

47 507,00 zł 

 80110 Gimnazja 281 499,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 281 499,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

269 781,00 zł 

 

238 375,00 zł 

31 406,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  11 718,00 zł 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 15 600,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 15 600,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

15 600,00 zł 
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 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

0,00 zł 

15 600,00 zł 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 

7 400,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 7 400,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

7 400,00 zł 

 

500,00 zł 

6 900,00 zł 

 80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

.  

96 081,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 96 081,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

91 424,00 zł 

 

84 124,00 zł 

7 300,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 657,00 zł 

Ustala się wydatki budżetu – Szkoła Podstawowa w Łękach Strzyżowskich na 2019 r. w wysokości 

1 518 182,00 zł 

 w tym:  

1. Wydatki bieżące 1 518 182,00 zł 

2. Wydatki majątkowe 0,00 zł  

Dz.  TREŚĆ Plan 

801  Oświata i wychowanie 1 518 182,00 zł 

  w tym:  

 80101 Szkoły podstawowe 1 349 734,00 zł 

  w tym:  

  I. Wydatki bieżące 1 349 734,00 zł 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

1 288 299,00 zł 

   a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 131 452,00 zł 

156 847,00 zł 

61 435,00 zł 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80 800,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 80 800,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

80 800,00 zł 

 

0,00 zł 

80 800,00 zł 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 

6 900,00 zł 
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  I.Wydatki bieżące 6 900,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

6 900,00 zł 

 

500,00 zł 

6 400,00 zł 

 80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 

szkołach artystycznych .  

80 748,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 80 748,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

76 972,00 zł 

 

68 172,00 zł 

8 800,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 776,00 zł 

Ustala się wydatki budżetu – Szkoła Podstawowa w Wojaszówce na 2019 r. w wysokości 1 466 355,00 zł 

 w tym:  

1. Wydatki bieżące 1 466 355,00 zł 

2. Wydatki majątkowe 0,00 zł  

Dz.  TREŚĆ Plan 

801  Oświata i wychowanie 1 466 355,00 zł 

  w tym:  

 80101 Szkoły podstawowe 1 194 148,00 zł 

  w tym:  

  I. Wydatki bieżące 1 194 148,00 zł 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

1 140 387,00 zł 

   a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

998 609,00 zł 

141 778,00 zł 

53 761,00 zł 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 70 800,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 70 800,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

70 800,00 zł 

 

0,00 zł 

70 800,00 zł 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 

6 900,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 6 900,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

6 900,00 zł 

 

500,00 zł 
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 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  6 400,00 zł 

 80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych .  

112 328,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 112 328,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

106 942,00 zł 

 

97 742,00 zł 

9 200,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 386,00 zł 

 80195 Pozostała działalność 82 179,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 82 179,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 

 Projekty ERASMUS w tym  

 Internet a nauka j Obcych - 40 664,25 

 Sport i rekreacja - 41 514,75  

82 179,00 zł 

 

 Ustala się wydatki budżetu – Szkoła Podstawowa w Ustrobnej na 2019 r. w wysokości 1 373 977,00 zł 

 w tym:  

1. Wydatki bieżące 1 373 977,00 zł 

2. Wydatki majątkowe 0,00 zł  

Dz.  TREŚĆ Plan 

801  Oświata i wychowanie 1 373 977,00 zł 

  w tym:  

 80101 Szkoły podstawowe 1 317 997,00 zł 

  w tym:  

  I. Wydatki bieżące 1 317 997,00 zł 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

1 259 763,00 zł 

   a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 104 761,00 zł 

155 002,00 zł 

58 234,00 zł 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 500,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 10 500,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

10 500,00 zł 

 

0,00 zł 

10 500,00 zł 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 

7 400,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 7 400,00 zł 
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   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

7 400,00 zł 

 

500,00 zł 

6 900,00 zł 

 80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych .  

38 080,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 38 080,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

38 080,00 zł 

 

33 080,00 zł 

5 000,00 zł 

 

Ustala się wydatki budżetu – Szkoła Podstawowa w Bratkówce na 2019 r. w wysokości 1 005 668,00 zł 

 w tym:  

1. Wydatki bieżące 1 005 668,00 zł 

2. Wydatki majątkowe 0,00 zł  

Dz.  TREŚĆ Plan 

801  Oświata i wychowanie 1 005 668,00 zł 

  w tym:  

 80101 Szkoły podstawowe 985 768,00 zł 

  w tym:  

  I. Wydatki bieżące 985 768,00 zł 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

944 103,00 zł 

   a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

819 811,00 zł 

124 292,00 zł 

41 665,00 zł 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 12 500,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 12 500,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

12 500,00 zł 

 

0,00 zł 

12 500,00 zł 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 

7 400,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 7 400,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

7 400,00 zł 

 

500,00 zł 

6 900,00 zł 
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Ustala się wydatki budżetu – Gminne Przedszkole w Wojaszówce na 2019 r. w wysokości 2 612 655,00 zł 

 w tym:  

1. Wydatki bieżące 2 612 655,00 zł 

2. Wydatki majątkowe 0,00 zł  

Dz.  TREŚĆ Plan 

801  Oświata i wychowanie 2 612 655,00 zł 

  w tym:  

 80104 Przedszkola  1 933 288,00 zł 

  W tym:  

  I.Wydatki bieżące 1 933 288,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

1 845 202,00 zł 

 

1 640 558,00 zł 

204 644,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  88 086,00 zł 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 15 500,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 15 500,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

15 500,00 zł 

 

0,00 zł 

15 500,00 zł 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 

10 400,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 10 400,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

10 400,00 zł 

 

500,00 zł 

9 900,00 zł 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 499 010,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 499 010,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

495 010,00 zł 

 

278 418,00 zł 

216 592,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 000,00 zł 

 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  

154 457,00 zł 

  I.Wydatki bieżące 154 457,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

145 695,00 zł 
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 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

132 495,00 zł 

13 200,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  8 762,00 zł 

Ustala się wydatki budżetu –Żłobek w Ustrobnej na 2019 r. w wysokości 527 771,48 zł 

 w tym:  

1. Wydatki bieżące 474 329,98 zł 

2. Wydatki majątkowe 53 441,50 zł  

Dz.  TREŚĆ Plan 

855  Rodzina 527 771,48 zł 

  W tym:  

 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 527 771,48zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 474 329,98 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

192 238,02 zł 

 

122 760,00 zł 

69 478,02 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 000,00 zł 

   3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art. 5 ust 1 pkt 2i3 

 Projekty WUP – rozwój polityki żlobkowej  

280 091,96 zł 

  I. Wydatki majątkowe 

 W tym: 

1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

53 441,50 zł 

 

53 441,50 zł 

   Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 

w art. 5 ust 1 pkt 2i3 

 Projekty WUP – rozwój polityki żlobkowej  

53 441,50 zł 

 Ustala się wydatki budżetu –Dzienny Dom Senior Wigor w Łączkach Jagiellońskich na 2019 r. 

w wysokości 154 646,00 zł 

 w tym:  

1. Wydatki bieżące 154 646,00 zł 

2. Wydatki majątkowe 0,00 zł  

Dz.  TREŚĆ Plan 

852  Pomoc społeczna 154 646,00 zł 

  W tym:  

 85295 Pozostała działalność 154 646,00 zł 

  w tym:   

 

  I.Wydatki bieżące 154 646,00 zł 

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

153 646,00 zł 

 

102 387,00 zł 

   b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

 zadań  

Utrzymanie Domu dziennej opieki Senior-Wigor –  

51 259,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

 W tym  

Utrzymanie Domu dziennej opieki Senior-Wigor – 1 000,00  

1 000,00 zł 
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§ . 3. 1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz dochody związane z realizacją tych zadań w wysokości 9 774 710,00 zł" 

DOCHODY" 

DZ   Treść  Kwota  

010  Rolnictwo i łowiectwo 83,00 zł 

  w tym: 

Dochody bieżące 

 

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 

83,00 zł 

750  Administracja publiczna 118 409,00 zł 

  w tym: 

Dochody bieżące 

 

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 

118 409,00 zł 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

1 918,00 zł 

  w tym: 

Dochody bieżące 

 

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 

1 918,00 zł 

752  Obrona narodowa  1 500,00 zł 

  w tym: 

Dochody bieżące 

 

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 

1 500,00 zł 

852  Pomoc społeczna 96 700,00 zł 

  w tym: 

Dochody bieżące 

 

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

96 700,00 zł 

855  Rodzina 9 556 100,00 zł 

  w tym: 

Dochody bieżące 

 

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

3 632 100,00 zł 

  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane 

z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 

w wychowaniu dzieci 

5 924 000,00 zł 

W Y D A T K I 

Dz. Rozdz Treść Kwota 

010  Rolnictwo i łowiectwo  83,00 zł 

  w tym:  

 01095 Pozostała działalność  83,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 83,00 zł 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

83,00 zł 

   a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83,00 zł 
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750  Administracja publiczna  118 409,00 zł 

  w tym:  

 75011 Urzędy Wojewódzkie  118 309,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 118 309,00 zł 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

118 309,00 zł 

   a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

118 309,00 zł 

0,00 zł 

 75045 Kwalifikacja wojskowa  100,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 100,00 zł 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

50,00 zł 

   a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  50,00 zł 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

1 918,00 zł 

  W tym:  

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony 

prawa 

1 918,00 zł 

  W tym:  

  I.Wydatki bieżące 1 918,00 zł 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

1 918,00 zł 

   a)) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 918,00 zł 

752  Obrona narodowa 1 500,00 zł 

  W tym:  

 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 zł 

  W tym:  

  I.Wydatki bieżące 1 500,00 zł 

   w tym: 

 1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 

1 500,00 zł 

   a)) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 zł 

852  Pomoc społeczna 96 700,00 zł 

  W tym:  

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  96 700,00 zł 

  W tym:  

  I.Wydatki bieżące 96 700,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

96 700,00 zł 

 

96 700,00 zł 
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855  Rodzina 9 556 100,00 zł 

  W tym:  

 85501 Świadczenie wychowawcze  5 924 000,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 5 924 000,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

88 310,00 zł 

 

81 285,00 zł 

7 025,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 835 690,00 zł 

 85502 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 

3 375 000,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 3 375 000,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

263 300,00 zł 

 

259 740,00 zł 

3 560,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 111 700,00 zł 

 85504 Wspieranie rodziny 252 100,00 zł 

  w tym:  

  I.Wydatki bieżące 252 100,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 b)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

8 200,00 zł 

 

6 613,00 zł 

1 587,00 zł 

   2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych  243 900,00 zł 

 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

5 000,00 zł 

 

 

  W tym:  

  I.Wydatki bieżące 5 000,00 zł 

   w tym:  

   1.Wydatki jednostek budżetowych 

 W tym:  

 a)Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

5 000,00 zł 

 

5 000,00 zł 

2/ Wyodrębnia się dochody budżetu państwa, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 

  50 500,00 zł 

w tym: 

DOCHODY 

750  Administracja publiczna  100,00 zł 

  w tym: 

Dochody bieżące 

 

  Wpływy z różnych opłat 100,00 zł 

852  Pomoc społeczna 3 400,00 zł 

  w tym: 

Dochody bieżące 
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  Wpływy z różnych usług 3 400,00 zł 

855  Rodzina 47 000,00 zł 

 

 

 w tym: 

Dochody bieżące 

 

  Wpływy z różnych dochodów 

Wpływy z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej za lata ubiegłe  

2 000,00 zł 

  Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zwrotów wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

45 000,00 zł  

3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych oraz 

dochodów budżetu państwa, które podlegają odprowadzeniu określa tabele nr 3 jak niżej:  

D O C H O D Y 

Dział Rozdział Paragraf TREŚĆ Plan 

010   Rolnictwo i łowiectwo 83,00 

 01095  Pozostała działalność 83,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami 

83,00 

750   Administracja publiczna 118 409,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 118 309,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami 

118 309,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami 

100,00 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
1 918,00 

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 
1 918,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami 

1 918,00 

752   Obrona Narodowa 1 500,00 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami 

1 500,00 

852   Pomoc społeczna 96 700,00 

 

 
85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 96 700,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami 

96 700,00 

855   Rodzina 9 556 100,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 5 924 000,00 

  2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, 

związane z realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

5 924 000,00 
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 85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3 375 000,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami 

3 375 000,00 

 85504  Wspieranie rodziny 252 100,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami 

252 100,00 

 85513  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie 

z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

5 000,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami 

5 000,00 

Razem: 9 774 710,00 

W Y D A T K I 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 

010   Rolnictwo i łowiectwo 83,00 

 01095  Pozostała działalność 83,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 2,00 

750   Administracja publiczna 118 409,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 118 309,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 500,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 100,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 709,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
1 918,00 

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 
1 918,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 603,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 39,00 

752   Obrona narodowa 1 500,00 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 254,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 216,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 
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852   Pomoc społeczna 96 700,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 96 700,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 610,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 225,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86 865,00 

855   Rodzina 9 556 100,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 5 924 000,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550,00 

  3110 Świadczenia społeczne 5 835 140,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 643,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 058,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 006,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 778,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3 385,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
500,00 

 85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3 375 000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 3 111 700,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 493,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 161,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 158,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 928,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 459,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 
1 101,00 

 85504  Wspieranie rodziny 252 100,00 

  3110 Świadczenia społeczne 243 900,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 490,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 988,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 135,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 587,00 

 85513  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie 

z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

5 000,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 000,00 

Razem: 9 774 710,00 
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2.Wyodrębnia się dochody budżetu państwa, które podlegają odprowadzeniu dostosowaniu do 

klasyfikacji budżetowej . 

DZ. Rozdz. Par. TREŚĆ KWOTA 

750   Administracja publiczna   100,00 zł 

 75011  Urzędy Wojewódzkie  100,00 zł 

  0690 Wpływy z różnych opłat  100,00 zł 

852   Pomoc społeczna   3 400,00 zł 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  3 400,00 zł 

  0830 Wpływy z usług  3 400,00 zł 

855   Rodzina   47 000,00 zł 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

 47 000,00 zł 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  2 000,00 zł 

  0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

 45 000,00 zł 

   RAZEM 50 500,00 zł 

 

§ . 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy po zmianach w kwocie 8 272 993,00 zł 

2. Źródłem pokrycia deficytu są: 

a) kredyty i pożyczki w kwocie 8 272 993,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych 

ze środków UE w kwocie 461 220,00 zł w tym na przedsięwzięcia: a)Przywrócenie różnorodności 

krajobrazu –stawy w m-ci Ustrobna w kwocie 461 220,00 zł 

3. Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 8 950 000,00 zł w tym 

na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w kwocie 461 220,00 zł w tym na 

przedsięwzięcia: a)Przywrócenie różnorodności krajobrazu –stawy w m-ci Ustrobna w kwocie 461 220,00 zł 

4. Ustala się rozchody budżetu gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 677 007,00 zł w tym na 

finansowanie działań finansowanych ze środków UE w kwocie 407 394,00 zł w tym na przedsięwzięcia: 

a)Bezpieczne Lasy w gminie Wojaszówka w kwocie 407 394,00 zł 

5. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 r. przedstawia tabela do 

niniejszej uchwały . 

I Rozchody budżetu    677 007,00 zł  

 W tym: 

§ 963. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu UE   407 394,00 zł 

§ 992. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  269 613,00 zł 

II.  Przychody budżetu    8 950 000,00 zł  

W tym: 

§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 488 780,00 zł 

§ 903. Przychody z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu UE  461 220,00 zł 

§ . 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 1.Na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu JST do kwoty 3 000 000,00 zł 
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2. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 8 272 993,00 zł w tym: na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w kwocie 461 220,00 zł w tym na 

przedsięwzięcia: a)Przywrócenie różnorodności krajobrazu –stawy w m-ci Ustrobna 

3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 677 007,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie 

przedsięwzięć w kwocie 407 394,00 zł w tym 

- Bezpieczne Lasy w gminie Wojaszówka w kwocie 407 394,00 zł 

§ 5. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2019 roku wynikające z odrębnych ustaw . 

W tym: 

1.  

a) Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł 

b) Ustala się wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 ze zm. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz 519 ze zm.) w tym: 

- Monitoring gleb (badanie próbek glebowych) 

- Renowacja pomników przyrody 

- Edukację ekologiczną 

2.  

a) Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę 

w kwocie 843 784,00 zł 

b) Ustala się wydatki na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  

określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2018 poz. 1454 ze zm) w kwocie 843 784,00 zł 

3. a)Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie  

95 000,00 zł 

b) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 95 000,00 zł w tym: 

- zwalczanie narkomanii 10 000,00 zł 

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 85 000,00 zł 

§ . 6. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości 760 000,00 zł  

W tym: 

- rezerwa ogólna     271 000,00 zł 

- rezerwa celowa     489 000,00 zł z przeznaczeniem na:  

a)wydatki jednostek oświatowych na wynagrodzenia w tym z art. 30a KN w kwocie 400 000,00 zł  

b)wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 89 000,00 zł 

§ . 7.1) Ustala się dotacje podmiotową dla instytucji kultury w kwocie  90 000,00 zł  

a/ Gminna biblioteka puliczna 280 000,00 zł  

b/ Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 370 000,00 zł  

c/ Dwory w Ustrobnej i Bratkówce 40 000,00 zł 

2) Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielaną na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na kontynuację budowy chodnika w ciągu 

drogi Nr 990 Twierdza –Krosno w łącznej kwocie 400 000,00 zł Ustrobna - 100 000,00 zł, 

Ustrobna/Bajdy- 100 000,00, Wojaszówka – 100 000,00 Przybówka – 100 000,00 zł  
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3) Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielaną na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych dla Powiatu Krośnieńskiego na przebudowę dróg Powiatowych w łącznej kwocie 

600 000,00 zł w tym; 

1. Przebudowa dróg powiatowych polegających na budowie chodników przy drogach: 

a) Nr 1924R Kobyle -Łęki Strzyżowskie-Bratkówka – Odrzykoń w kwocie - 250 000,00  

W tym w miejscowościach; 

- Wojkówka - 100 000,00 zł 

- Bratkówka - 100 000,00 zł 

- Łączki Jagiellońskie – 50 000,00 zł 

b) Nr 1844R Chrząstówka-Niepla-Przybówka w miejscowości Przybówka - 100 000,00 zł 

c) Nr 1961R Odrzykoń-Sporne miejscowości Odrzykoń w m-ci Odrzykoń -100 000,00 zł 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1961R Odrzykoń-Sporne miejscowości Odrzykoń ze stabilizacją 

usuwiska w m-ci Odrzykoń w kwocie 100 000,00 zł 

3. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1924R Kobyle -Łęki Strzyżowskie- Bratkówka – 

Odrzykoń z drogą wewnętrzną w miejscowości Łączki Jagiellońskie w kwocie 50 000,00zł 

4) Udziela się dotacji celowej udzielaną na podstawie porozumień między JST dla Miasta Krosna na 

z przeznaczeniem na składowanie i utylizację odpadów komunalnych z terenu gminy Wojaszówka do 

RIPOK w kwocie 348 299,73 zł 

5) Ustala się dotację celową na zadanie dowożenie dzieci niepełnosprawnych dla podmiotu wybranego 

w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 41 000,00 zł 

6) Ustala się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na 

zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy zgodnie 

z ustawą o systemie oświaty w kwocie 50 000,00 zł 

7) Ustala się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na 

zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach 

podstawowych poza terenem gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty w kwocie 4 000,00 zł 

8) Ustala się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na 

zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 

poza terenem gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty w kwocie 2 000,00 zł 

9) Ustala się dotację przedmiotową do 1 m
3
 odprowadzanych ścieków  

- Samorządowy Zakład budżetowy GZK Wojaszówka w kwocie 146 050,00 zł 

10) Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

w kwocie 20 000,00 zł dla OSP w Odrzykoniu, Bajdach, Pietruszej Woli, Bratkówce, Łączkach 

Jagiellońskich, Łękach Strzyżowskich, Przybówka, Wojaszówka, Ustrobna, Rzepnik Wojkówka w celu 

zapewnienia gotowości bojowej na ubezpieczenie i opłaty związane z utrzymaniem samochodów 

ratowniczo-gaśniczych oraz zakupem sprzętu i wyposażenia p/poż 

11) Ustala się dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

- klubów sportowych działających na obszarze gminy wybranych w trybie ustawy o sporcie i uchwały 

Rady Gminy Wojaszówka Nr XLIII/276/2010 z dnia 12 listopada 2010r.w sprawie warunków i trybu 

finansowania zadania własnego Gminy Wojaszówka ze zmianami w zakresie tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu, które realizować będą cel publiczny w zakresie sportu w kwocie 

155 000,00 złw dziedzinach: -tenis stołowy w miejscowościach Bratkówka i Wojaszówka -piłka 

siatkowa w miejscowości Bratkówka 

- piłka nożna w miejscowościach Łęki Strzyżowskie, Wojaszówka, Odrzykoń, . 

- akrobatyka sportowa w miejscowości Ustrobna 
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12) Szczegółowy plan dotacji udzielonych z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego dla jednostek 

z sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały . 

§ . 8. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego 

w wysokości 146 050,00 zł w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej 146 050,00 zł Na pokrycie różnicy cen 

ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 146 050,00 zł 

§ . 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  

a/ Przychody 461 716,00 zł  

b/ Koszty   461 716,00 zł 

2. Szczegółowy podział przychodów i kosztów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ . 10 Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do 

kwoty 80 000,00 zł 

§ . 11 Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) Dokonywania zmian: a) wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach 

rozdziałów, b) pomiędzy rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące, c) pomiędzy rozdziałami 

w ramach działu planu wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy, d) pomiędzy rozdziałami w ramach działu planu wydatków bieżących 

a planem wydatków majątkowych oraz planem wydatków majątkowych a planem wydatków bieżących . 

2) Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu gminy do kwoty 3 000 000,00 zł 

3) Do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej z zachowaniem limitu wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane . 

4) Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania pożyczek z budżetu w roku budżetowym. 

5) Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

6) Zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie 

wykonania planowanych wydatków . 

7) Przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów 

wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych 

wydatków. 

§ . 12 Zlecić wykonanie uchwały Wójtowi Gminy Wojaszówka. 

§ . 13 Powierzyć nadzór nad wykonaniem uchwały Komisjom Rady Gminy każdy w jej zakresie działania. 

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

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego . 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Józef Zięba 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 83 – Poz. 1412



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/31/2019 

Rady Gminy Wojaszówka 

z dnia 16 stycznia 2019 r. 

– ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY 

WOJASZÓWKA  

1. Dotacje celowe  

Dział Rozdział 
Grupa 

Paragrafów 
Treść Wartość 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 364 300,00 

 40002  Dostarczanie wody 364 300,00 

  6610 

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

Dotacja dla Miasta Krosno na Budowę sieci wodociągowej w Krosno –

Turaszówka – Odrzykoń na mocy porozumień. 364 300,00 

364 300,00 

600   Transport i łączność 1 195 792,11 

 60004  Lokalny transport zbiorowy 195 792,11 

  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

Dotacja dla Miasta Krosna na mocy porozumień na organizację 

transportu zbiorowego 

195 792,11 

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie 400 000,00 

  6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

a) Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno 

w miejscowościach  

W miejscowości Ustrobna - 100 000,00 zł  

 Ustrobna/Bajdy- 100 000,00 

 Wojaszówka – 100 000,00 

 Przybówka – 100 000,00 zł  

400 000,00 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 600 000,00 

  

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie: 

1. Przebudowy dróg powiatowych polegających na budowie chodników 

przy drogach: 

a)Nr 1924R Kobyle -Łęki Strzyżowskie-Bratkówka – Odrzykoń w kwocie 

250 000,00  

W tym 

 w miejscowościach;  

- Wojkówka - 100 000,00 zł  

 - Bratkówka - 100 000,00 zł  

- Łączki Jagiellońskie – 50 000,00 zł  

b) Nr nr 1961R Odrzykoń-Sporne miejscowości Odrzykoń w kwocie - 

100 000,00 zł  

c)Nr 1844R Chrząstówka-Niepla-Przybówka w miejscowości 

Przybówka  w kwocie 100 000,00 

2.Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1924RKobyle -Łęki 

Strzyżowskie-Bratkówka – Odrzykoń z drogą wewnętrzną 

600 000,00 
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w miejscowości Łączki Jagiellońskie w kwocie 50 000,00 zł 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1961R Odrzykoń-Sporne wraz ze 

stabilizacja usuwiska miejscowości Odrzykoń  

801   Oświata i wychowanie 56 000,00 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 000,00 

  2310 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
4 000,00 

 80104  Przedszkola 50 000,00 

  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

Dotacja celowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na zwrot 

kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 

położonych poza terenem gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty 

50 000,00 

 80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 2 000,00 

  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

Dotacja celowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na zwrot 

kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 

położonych poza terenem gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty 

2 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 348 299,73 

 90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 348 299,73 

  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

Dotacja celowa dla Miasta Krosna udzielaną na podstawie porozumień 

między JST dla z przeznaczeniem na składowanie i utylizację odpadów 

komunalnych z terenu gminy Wojaszówka  

348 299,73 

Razem: 1 964 391,84 

5. Dotacje przedmiotowe  

Dz. Rozdz. Par TREŚĆ KWOTA 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 146 050,00 zł 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  146 050,00 zł 

  2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 

Dotacja przedmiotowa do 1
m. 

odprowadzanych ścieków dla Samorządowego 

Gminnego Zakładu Komunalnego 

146 050,00 zł 

   RAZEM 146 050,00 zł 

6. Dotacje podmiotowe  

Dz. Rozdz. Par TREŚĆ KWOTA 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 690 000,00 zł 

 92109  Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 410 000,00 zł 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

 Dotacja podmiotowa  

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce - 370 000,00 

-dla Dwory w Ustrobnej i Bratkówce - 40 000,00 

 410 000,00zł 

 92116  Biblioteki  280 000,00 zł 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej  

280 000,00 zł 

   RAZEM  690 000,00 zł 
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Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych 

1. Dotacje celowe 

Dz Rozdz. Par TREŚĆ KWOTA 

801   Oświata i wychowanie 41 000,00 zł 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 41 000,00 zł 

  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 dla podmiotu wybranego 

w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie dowożenie uczniów 

niepełnosprawnych 

41 000,00 zł 

926   Kultura fizyczna  155 000,00 zł  

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  155 000,00 zł 

  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom  

- dla klubów sportowych działających na obszarze gminy, które zostaną wybrane w trybie 

ustawy o sporcie, które osiągać będą cel publiczny w zakresie sportu.  

w dziedzinach tenis stołowy w miejscowościach Bratkówka Wojaszówka piłka siatkowa w 

m-ci Bratkówka  piłka nożna w m-ciach Łęki Strzyżowskie, Wojaszówka Odrzykoń, 

akrobatyka sportowa w m-ci Ustrobna narciarstwo w m-ci Ustrobna  

155 000,00 zł 

   RAZEM 196 000,00 zł 

2. Dotacje podmiotowe  

Dz Rozdz. Par TREŚĆ KWOTA 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  20 000,00 zł 

 75412   Ochotnicza Straż Pożarna  20 000,00 zł 

  2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych  

Dotacja dla OSP w Odrzykoniu, Bajdach, Pietruszej Woli, Bratkówce, Łączkach 

Jagiellońskich Łękach Strzyżowskich Przybówce Rzepniku Ustrobnej Wojaszówce 

Wojkówce z przeznaczeniem na ubezpieczenie i opłaty związane z utrzymaniem 

samochodów ratowniczo- gaśniczych w celu zapewnienia gotowości bojowej oraz 

zakupem sprzętu i wyposażenia OSP  

20 000,00 zł 

   RAZEM  20 000,00 zł 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/31/2019 

Rady Gminy Wojaszówka 

z dnia 16 stycznia 2019 r. 

Szczegółowy podział przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego 

Planowany na początek roku stan środków obrotowych   25 189,00 

1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód /Dz.900 rozdz. 90001/ 

I Przychody ogółem      461 716,00 

w tym: 

- dotacja (netto bez VAT)       146 050,00 

II Koszty ogółem      461 716,00 

w tym: 

Koszty bieżące       461 716,00 

w tym: 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    200 957,00 

Planowany na koniec roku stan środków obrotowych   25 189,00 
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