
 

 

UCHWAŁA NR XVI/202/19 

RADY GMINY ŁAŃCUT 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2020 rok 

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. „ d ” oraz lit „ i ” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, 

art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Łańcut  u c h w a l a,  co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 110.772.492 zł w tym: 

a) dochody bieżące 98.964.270 zł, z tego:  

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami 

w wysokości 33.257.838 zł  

b) dochody majątkowe 11.808.222 zł według następujących źródeł: 

Lp. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo   58 

  a) dochody bieżące , w tym: 58 

  - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zleconych gminie ustawami  58 

    

2. 600 Transport i łączność  2.866.371 

  a) dochody majątkowe, w tym: 2.866.371 

  - dotacje ze środków budżetu państwa  (FDS) do budowy dróg  2.863.602 

  - dotacje ze środków unijnych do zadania „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej PKA”  2.769 

    

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 433.000 

  a) dochody bieżące, w tym: 433.000 

  - wpływy z opłat za służebność przesyłu 30.000 

 wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 2.000 ۔  

 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 310.000 ۔  

 wpływy z usług (opłaty za ogrzewanie) 90.000 ۔  

  - odsetki od nieterminowych wpłat 1.000 

    

4. 710 Działalność usługowa 4.000 

  a) dochody bieżące, w tym: 4.000 

  - wpływy z opłat za rozgraniczenia gruntów 4.000 
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5. 750 Administracja publiczna 68.633 

  a) dochody bieżące, w tym: 68.633 

 dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej ۔  

i innych zleconych gminie ustawami  68.633 

    

6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa  4.359 

  a) dochody bieżące, w tym: 4.359 

 dotacje celowe związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej ۔  

i innych zleconych gminie ustawami  4.359 

    

7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  252.588 

  a) dochody bieżące, w tym: 2.588 

 dotacje celowe związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej ۔  

i innych zleconych gminie ustawami  2.588 

  b) dochody majątkowe 250.000 

  - dotacja ze środków unijnych do zakupu samochodu strażackiego lekkiego do 

Kosiny  250.000 

    

8. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek 

nie posiadających osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  23.691.888 

  a) dochody bieżące, w tym: 23.691.888 

 wpływy z karty podatkowej 4.000 ۔  

 podatek od nieruchomości 5.500.000 ۔  

 podatek rolny 1.635.000 ۔  

 podatek leśny 23.000 ۔  

 podatek od środków transportowych 180.000 ۔  

 podatek od spadków i darowizn 50.000 ۔  

 podatek od czynności cywilnoprawnych 302.000 ۔  

  - koszty upomnień 5.000 

 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 11.000 ۔  

 wpływy z opłaty skarbowej 40.000 ۔  

 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 125.000 ۔  

 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 185.000 ۔  

 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 15.531.888 ۔  

 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 100.000 ۔  

    

9. 758 Różne rozliczenia 33.444.321 

  a) dochody bieżące, w tym: 33.444.321 

 subwencja oświatowa 21.723.934 ۔  

 subwencja wyrównawcza 11.670.387 ۔  

 odsetki od środków na rachunkach bankowych 50.000 ۔  

    

10. 801 Oświata i wychowanie 3.362.543 

  a) dochody bieżące, w tym: 3.362.543 

  - wpływy z odpadłości za pobyt dzieci w przedszkolach przy szkołach  2.500 

 wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 244.250 ۔  

 wpływy za wyżywienie 2.011.362 ۔  

  - dotacja na zadania własne 883.180 

  - dotacje unijne do zadań oświatowych 211.224 

  - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w projektach unijnych  10.027 

    

11. 852 Pomoc społeczna  610.580 

  a) dochody bieżące, w tym: 610.580 
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 dotacje celowe związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej ۔  

i innych zleconych gminie ustawami  69.900 

 dotacje celowe na zadania własne 500.680 ۔  

 wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 20.000 ۔  

  - wpływy z odpłatności za pobyt w DPS 20.000 

    

12. 855 Rodzina  33.204.300 

  a) dochody bieżące, w tym: 33.204.300 

  - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zleconych gminie ustawami  33.112.300 

  - dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 20.000 

  - zwrot dotacji z lat ubiegłych 60.000 

  - odsetki od zwróconych dotacji 12.000 

    

13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.580.313 

  a) dochody bieżące 4.138.000 

 środki z opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego 20.000 ۔  

  - dochody z tytułu opłat za odpady 4.113.000 

  - koszty upomnień 5.000 

  b) dochody majątkowe 5.442.313 

  - dotacja ze środków unijnych do OZE na terenie ROF – projekt parasolowy  1.083.389 

  - wpłaty mieszkańców do projektu parasolowego 247.468 

  - dotacje ze środków unijnych do projektu „Instalacja kotłów na paliwa stałe 

w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy  799.145 

  - wpłaty mieszkańców do projektu parasolowego na wymianę kotłów 222.955 

  - dotacja ze środków unijnych do projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie 

ROF”  2.359.426 

  - wpłaty mieszkańców do wymiany źródeł ciepła na terenie ROF 729.930 

    

13. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  164.661 

  a) dochody majątkowe, w tym: 164.661 

  - dotacja ze środków unijnych do projektu „Kształtowanie przestrzeni publicznej 

w miejscowości Sonina poprzez budowę obiektów służących organizacji imprez 

plenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu   164.661 

    

14. 926 Kultura fizyczna  3.084.877 

  a) dochody majątkowe, w tym 3.084.877 

  - dotacja ze środków budżetu państwa na zadania własne 433.000 

 w 

tym: 

* dotacja do budowy boisk wielofunkcyjnych 

433.000 

  - dotacja ze środków unijnych do projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie 

ROF”  2.651.877 

  Ogółem: 110.772.492 

2.  Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w poniższej szczegółowości: 

Lp. 

Dział, 

Rozdział, 

Paragraf 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota w zł 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo  58 

 01095 Pozostała działalność  58 

 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 

 

 

58 

    

2. 600 Transport i łączność  2.866.371 
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 60002 Infrastruktura kolejowa 2.769 

 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

 

 

 

2.769 

 60016 Drogi publiczne gminne 2.863.602 

 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych 

 

 

2.863.602 

    

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 433.000 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 433.000 

 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 30.000 

 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2.000 

 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 

 

 

310.000 

 0830 Wpływy z usług - ogrzewanie 90.000 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.000 

    

4. 710 Działalność usługowa 4.000 

 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4.000 

 0970 Wpływy z różnych dochodów – opłaty za rozgraniczenia 4.000 

    

5. 750 Administracja publiczna 68.633 

 75011 Urzędy wojewódzkie 68.333 

 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 

 

 

68.333 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 300 

 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 

 

 

300 

    

6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

4.359 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

4.359 

 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 

 

 

4.359 

    

7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  252.588 

 75412 Ochotnicze straże pożarne  2.588 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 

 

 

2.588 

 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

 

 

 

250.000 

    

8. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

 

 

23.691.888 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 599



 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.000 

 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej 

 

4.000 

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

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

 

 

4.008.000 

 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3.900.000 

 0320 Wpływy z podatku rolnego 85.000 

 0330 Wpływy z podatku leśnego 10.000 

 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 10.000 

 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.000 

 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000 

 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych 

 

 

3.698.000 

 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.600.000 

 0320 Wpływy z podatku rolnego 1.550.000 

 0330 Wpływy z podatku leśnego 13.000 

 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 170.000 

 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50.000 

 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300.000 

 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 

 

5.000 

 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 

 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

 

350.000 

 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40.000 

 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 125.000 

 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 185.000 

 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15.631.888 

 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15.531.888 

 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100.000 

    

9. 758 Różne rozliczenia 33.444.321 

 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21.723.934 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21.723.934 

 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 11.670.387 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.670.387 

 75814 Różne rozliczenia finansowe 50.000 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) 50.000 

    

10. 801 Oświata i wychowanie 3.362.543 

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 12.559 

 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.500 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 

 

10.059 

 80104 Przedszkola 2.113.733 

 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 244.250 

 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 

 

996.362 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 

 

873.121 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.015.000 

 0830 Wpływy z usług – opłaty za wyżywienie 1.015.000 

 80195 Pozostała działalność  221.251 
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 0669 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10.027 

 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 

 

 

 

188.990 

 2059 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 

 

 

 

22.234 

    

11. 852 Pomoc społeczna 610.580 

 85202 Domy pomocy społecznej 20.000 

 0970 Wpływy z różnych dochodów – wpływy z opłat za pobyt w DPS 20.000 

 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

 

 

15.600 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 

 

15.600 

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

emerytalne i rentowe 

 

187.200 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 

 

187.200 

 85216 Zasiłki stałe  155.300 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 

 

155.300 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 149.580 

 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 

 

 

7.000 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)) 

ustawami 

 

 

142.580 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82.900 

 0830 Wpływy z usług 20.000 

 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 

 

 

62.900 

    

12. 855 Rodzina  33.204.300 

 85501 Świadczenie wychowawcze  23.930.000 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5.000 

 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 30.000 

 2060 Dotacje celowe 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 

 

 

 

23.895.000 

 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

 

8.345.400 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7.000 

 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 30.000 

 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 

 

 

8.288.400 

 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
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20.000 

 85504 Wspieranie rodziny  911.300 

 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 

 

 

911.300 

 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 

 

 

 

 

17.600 

 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 

 

 

17.600 

    

13. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.580.313 

 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi  4.318.000 

 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

 

4.113.000 

 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 

 

5.000 

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

korzystanie ze środowiska 

 

20.000 

 0690 Wpływy z różnych opłat 20.000 

 90095 Pozostała działalność  5.442.313 

 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: 

 

 

 

4.241.960 

  - projekt „Wsparcie rozwoju OZE ba terenie ROF” – projekt parasolowy 1.083.389 

  - projekt „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych” 799.145 

  - projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” 2.359.426 

 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw , pozyskane z innych źródeł, w tym: 

 

 

1.200.353 

  - wpłaty na projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” 247.468 

  - wpłaty na projekt wymiany kotłów 222.955 

  - wpłaty na projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” 729.930 

    

14. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  164.661 

 92195 Pozostała działalność 164.661 

 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: 

 

 

 

164.661 

    

15. 926 Kultura fizyczna  3.084.877 

 92601 Obiekty sportowe  433.000 

 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych, w tym: 

 

 

433.000 

  - dotacja do budowy boisk wielofunkcyjnych 433.000 

 92695 Pozostała działalność 2.651.877 

 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
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realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: 2.651.877 

  - „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” 2.651.877 

  RAZEM: 110.772.492 

3. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości: 116.386.492 zł, w tym:  

1. Wydatki bieżące, z tego: 95.781.759 

 a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 56.528.234 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 39.831.959 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.696.275 ۔ 

 b) dotacje na zadania bieżące 3.710.000 

 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.672.554 

 d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków 

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej 

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 

 

 

570.971 

 e) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 300.000 

2. Wydatki majątkowe, z tego: 20.604.733 

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją 

zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

20.604.733 

W układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej jak poniżej: 

Dział, 

Rozdział 
Wyszczególnienie Kwota w zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 102.758 

01008 Melioracje wodne 20.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 20.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000 ۔ 

01030 Izby rolnicze 32.700 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 32.700 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 32.700 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.700 ۔ 

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 50.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 50.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 50.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000 ۔ 

01095 Pozostała działalność 58 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 58 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 58 

 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 58 

   

600 Transport i łączność 9.594.783 

60002 Infrastruktura kolejowa 4.008 

 2. Wydatki majątkowe, w tym: 4.008 

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

4.008 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 20.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000 ۔ 

60014 Drogi publiczne powiatowe 200.000 

 1. Wydatki majątkowe, z tego: 200.000 

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 
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z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 200.000 

60016 Drogi publiczne gminne 9.310.775 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 1.421.913 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.421.913 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 11.000 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.410.913 ۔ 

 2. Wydatki majątkowe, w tym: 7.888.862 

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

7.888.862 

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60.000 

 1. Wydatki majątkowe, w tym: 60.000 

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

60.000 

   

700 Gospodarka mieszkaniowa 742.100 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 742.100 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 542.100 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 542.100 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2.000 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 540.100 ۔ 

 2. Wydatki majątkowe, z tego: 200.000 

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

200.000 

   

710 Działalność usługowa 245.000 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 135.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 135.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 135.000 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5.000 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130.000 ۔ 

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 110.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego 110.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 110.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110.000 ۔ 

   

750 Administracja publiczna  6.999.484 

75011 Urzędy wojewódzkie 349.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego 349.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 349.000 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 349.000 ۔ 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 420.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 420.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 14.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.000 ۔ 

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 406.000 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.089.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 5.089.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5.054.000 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 4.162.000 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 892.000 ۔ 

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000 

75045 Kwalifikacja wojskowa 300 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 300 
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 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 300 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 ۔ 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 8.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 8.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.000 ۔ 

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 954.100 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 954.100 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 954.100 

 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 841.200 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 112.900 ۔ 

75095 Pozostała działalność 179.084 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 179.084 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 179.084 

 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 90.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89.084 ۔ 

   

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

 

4.359 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.359 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 4.359 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4.359 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3.000 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.359 ۔ 

   

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 645.000 

75404 Komendy wojewódzkie Policji 5.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 5.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5.000 

 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 5.000 ۔ 

75412 Ochotnicze straże pożarne 640.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 289.908 

 a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 259.908 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 52.588 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 207.320 ۔ 

 b) dotacje na zadania bieżące 30.000 

 2. Wydatki majątkowe, w tym: 350.092 

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

350.092 

   

757 Obsługa długu publicznego 300.000 

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

 

300.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 300.000 

 a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 300.000 

   

758 Różne rozliczenia 730.000 

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 10.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.000 

 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 10.000 ۔ 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 720.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 520.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 520.000 
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 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 520.000 ۔ 

 2. Wydatki majątkowe, z tego: 200.000 

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

200.000 

   

801 Oświata i wychowanie 39.536.938 

80101 Szkoły podstawowe 19.546.499 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 19.546.499 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 18.785.099 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.770.336 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.014.763 ۔ 

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 761.400 

80103, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 822.316 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 822.316 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 790.416 

 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 754.113 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.303 

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.900 

80104 Przedszkola 10.940.403 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 10.940.403 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 9.961.403 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 8.078.983 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.882.420 ۔ 

 b) dotacje na zadania bieżące 691.000 

 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 288.000 

80110 Gimnazja 151.200 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 151.200 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 151.200 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 151.200 ۔ 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 400.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 400.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 400.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400.000 ۔ 

80130 Szkoły zawodowe 2.593.197 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 2.593.197 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.496.497 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2.147.157 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 349.340 ۔ 

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 96.700 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 150.700 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 150.700 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 150.700 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150.700 ۔ 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2.185.010 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 2.185.010 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.185.010 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1.145.110 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.039.900 ۔ 

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

 

 

685.836 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 685.836 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 258.136 

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245.958 
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 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.178 

 b) dotacje na zadania bieżące 420.000 

 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.700 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

 

1.538.249 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 1.538.249 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1.467.349 

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.395.722 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71.627 

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.900 

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 

 

 

 

 

 

64.595 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 64.595 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 61.995 

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.486 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.509 

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.600 

80195 Pozostała działalność 458.933 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 458.933 

 a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

 

458.933 

   

851 Ochrona zdrowia 185.000 

85153 Zwalczanie narkomanii 3.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 3.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000 ۔ 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 182.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 182.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 174.000 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 82.000 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 92.000 ۔ 

 b) dotacje na zadania bieżące 8.000 

   

852 Pomoc społeczna 2.846.710 

85202 Domy pomocy społecznej 926.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 926.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 926.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 926.000 ۔ 

85203 Ośrodki wsparcia 40.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 40.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 40.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.000 ۔ 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.700 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 1.700 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.700 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.700 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

 

 

17.600 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 17.600 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 17.600 
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 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.600 ۔ 

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

emerytalne i rentowe 

 

217.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 217.000 

 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 217.000 

85215 Dodatki mieszkaniowe 6.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 6.000 

 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 

85216 Zasiłki stałe 175.300 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 175.300 

 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 175.300 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.172.010 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 1.172.010 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.156.710 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1.014.760 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 141.950 ۔ 

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.300 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 117.900 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 117.900 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 117.900 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 117.900 ۔ 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 118.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 118.000 

 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 118.000 

85295 Pozostała działalność 55.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 55.000 

 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.000 

   

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.604.893 

85401 Świetlice szkolne 1.518.893 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 1.518.893 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.445.993 

 wynagrodzenie i składniki od nich naliczane 1.390.600 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55.393 ۔ 

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.900 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 36.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 36.000 

 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.000 

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 50.000 

 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000 

   

855 Rodzina  33.437.745 

85501 Świadczenie wychowawcze 23.930.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 23.930.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 237.780 

 wynagrodzenie i składniki od nich naliczane 188.401 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49.387 ۔ 

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.692.212 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego 

 

8.413.779 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 8.413.779 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 761.238 

 wynagrodzenie i składniki od nich naliczane 683.543 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77.695 ۔ 
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 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.652.541 

85504 Wspieranie rodziny 974.279 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 974.279 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 92.378 

 wynagrodzenie i składniki od nich naliczane 89.744 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.634 ۔ 

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 881.901 

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 64.087 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 64.087 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 64.087 

 wynagrodzenie i składniki od nich naliczane 64.087 ۔ 

85508 Rodziny zastępcze 38.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 38.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 38.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38.000 ۔ 

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 

 

 

 

 

17.600 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 17.600 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 17.600 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.600 ۔ 

   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.431.313 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 43.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 18.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 18.000 

 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.000 ۔ 

 2. Wydatki majątkowe, z tego: 25.000 

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

25.000 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4.118.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 4.118.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4.118.000 

 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 116.000 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.002.000 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 101.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 71.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 71.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71.000 ۔ 

 2. Wydatki majątkowe, z tego: 30.000 

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

30.000 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego 27.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 27.000 

 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 27.000 

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 10.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 10.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000 ۔ 

90013 Schroniska dla zwierząt 50.000 
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 1. Wydatki bieżące, z tego: 50.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 50.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000 ۔ 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 630.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 600.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 600.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600.000 ۔ 

 2. Wydatki majątkowe, z tego: 30.000 

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

30.000 

90095 Pozostała działalność 5.452.313 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 10.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000 ۔ 

 2. Wydatki majątkowe, z tego: 5.442.313 

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

5.422.313 

   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.592.337 

92113 Centra kultury i sztuki 2.145.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 2.145.000 

 a) dotacje na zadania bieżące 2.145.000 

92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 6.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 6.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000 ۔ 

92195 Pozostała działalność 441.337 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 77.951 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 30.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000 ۔ 

 b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

 

47.951 

 2. Wydatki majątkowe, z tego: 363.386 

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

363.386 

   

926 Kultura fizyczna  6.388.072 

92601 Obiekty sportowe 1.049.916 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 97.000 

 a) wydatki jednostek budżetu, w tym na: 97.000 

 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 94.000 ۔ 

 2. Wydatki majątkowe, z tego: 952.916 

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

952.916 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 430.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 430.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 14.000 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.000 ۔ 

 b) dotacje na zadania bieżące 416.000 

92695 Pozostała działalność 4.908.156 

 1. Wydatki majątkowe, z tego: 4.908.156 
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 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

4.908.156 

  

Ogółem wydatki: 

 

116.386.492 

4.  Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w poniższej szczegółowości: 

Lp. 

Dział, 

Rozdział, 

Paragraf 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota w zł 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 102.758 

 01008 Melioracje wodne 20.000 

 4270 Zakup usług remontowych – renowacja rowów 20.000 

 01030 Izby rolnicze 32.700 

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

wpływów z podatku rolnego 

 

32.700 

 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  50.000 

 4270 Zakup usług remontowych 48.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 

 01095 Pozostała działalność  58 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 

    

2. 600 Transport i łączność 9.594.783 

 60002 Infrastruktura kolejowa  4.008 

 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.769 

 w tym: - Budowa Podmiejskiej Kolei Agromeracyjnej - PKA 2.769 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.239 

 w tym: - Budowa Podmiejskiej Kolei Agromeracyjnej – PKA 1.239 

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 200.000 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000 

 w tym: - budowa chodnika przy drodze powiatowej Albigowa - Handzlówka  

200.000 

 60016 Drogi publiczne gminne 9.310.775 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

200 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.800 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 

 4270 Zakup usług remontowych 725.913 

 4300 Zakup usług pozostałych 400.000 

 4430 Różne opłaty i składki 5.000 

 4480 Podatek od nieruchomości 260.000 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.888.862 

 w tym: - rozbudowa drogi gminnej Nr 109865R Wysoka – Wysoka za rzeką 3.610.000 

  - Rozbudowa drogi gminnej Nr 109 871R Głuchów – Pastwiska” 

w miejscowości Głuchów 

 

4.090.862 

  - wykonanie projektów budowy dróg publicznych od przystanku PKP i od 

drogi Nr 94 do granic w Głuchowie 

 

70.000 

  - opracowanie projektu budowy drogi „Puchałówka” Kosina – Rogóżno 100.000 

  - opracowanie projektu rozbudowy drogi „Zagumnia Północne” 

w Kraczkowej 

 

9.000 

  - projekt rozbudowy drogi „Małe doły” w Kosinie 9.000 

 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60.000 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000 
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 w tym: - przebudowa drogi „Dział” w Handzlówce 40.000 

  - przebudowa drogi „Zimna Góra” w Kraczkowej 20.000 

    

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 742.100 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 742.100 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60.000 

 4260 Zakup energii 100.000 

 4270 Zakup usług remontowych 160.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 170.000 

 4430 Różne opłaty i składki 50.000 

 4480 Podatek od nieruchomości 100 

 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działek 200.000 

    

4. 710 Działalność usługowa 245.000 

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 135.000 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

100 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500 

 4300 Zakup usług pozostałych 130.000 

 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii  110.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 100.000 

 4430 Różne opłaty i składki 1.000 

 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000 

    

5. 750 Administracja publiczna 6.999.484 

 75011 Urzędy wojewódzkie 349.000 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 283.000 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.000 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40.000 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

6.000 

 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 420.000 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 406.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 

 4220 Zakup środków żywności 3.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 

 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 5.089.000 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35.000 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.127.000 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 280.000 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 636.000 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

99.000 

 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70.000 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150.000 

 4260 Zakup energii 120.000 

 4270 Zakup usług remontowych 10.000 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 8.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 350.000 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40.000 

 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000 
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 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 

 4430 Różne opłaty i składki 20.000 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.000 

 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000 

 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15.000 

 75045 Kwalifikacja wojskowa 300 

 4300 Zakup usług pozostałych 300 

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 

 4220 Zakup środków żywności 3.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 

 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 954.100 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 637.000 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.200 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108.800 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

20.200 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000 

 4260 Zakup energii 13.000 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 45.000 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000 

 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 

 4430 Różne opłaty i składki 2.000 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.900 

 4480 Podatek od nieruchomości 2.000 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000 

 75095 Pozostała działalność 179.084 

 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 85.000 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

200 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.084 

 4260 Zakup energii 8.000 

 4270 Zakup usług remontowych 4.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000 

 4430 Różne opłaty i składki 40.000 

    

6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

 

4.359 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli                      

i ochrony prawa 

 

4.359 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.400 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

100 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 859 

 4300 Zakup usług pozostałych 500 

    

7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 645.000 

 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5.000 

 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5.000 
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 75412 Ochotnicze straże pożarne 640.000 

 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych 

 

 

30.000 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.588 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

200 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47.800 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51.320 

 4220 Zakup środków żywności 3.000 

 4260 Zakup energii 80.000 

 4270 Zakup usług remontowych 15.000 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 15.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 25.000 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000 

 4430 Różne opłaty i składki 15.000 

 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000 

 w tym: - zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kosina 250.000 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.092 

 w tym: - zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kosina 100.092 

    

8. 757 Obsługa długu publicznego 300.000 

 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 

dłużnego – kredyty i pożyczki 

 

 

300.000 

 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 

 

300.000 

    

9. 758 Różne rozliczenia 730.000 

 75814 Różne rozliczenia finansowe  10.000 

 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10.000 

 75818 Rezerwy ogólne i celowe 720.000 

 4810 Rezerwy 520.000 

 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 

    

10. 801 Oświata i wychowanie 39.536.938 

 80101 Szkoły podstawowe 19.546.499 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 761.400 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.839.386 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.007.100 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.519.100 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

373.900 

 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.000 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.850 

 4190 Nagrody konkursowe 2.050 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 317.000 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 23.300 

 4260 Zakup energii 625.300 

 4270 Zakup usług remontowych 13.000 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 18.200 

 4300 Zakup usług pozostałych 205.000 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22.600 

 4410 Podróże służbowe krajowe 7.140 

 4430 Różne opłaty i składki 12.300 
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 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 763.963 

 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 910 

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 822.316 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31.900 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 583.113 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.300 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112.900 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

16.800 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.500 

 4300 Zakup usług pozostałych 500 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.803 

 80104 Przedszkola 10.940.403 

 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

 

 

420.000 

 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 

 

271.000 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 288.000 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.265.483 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 433.400 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.201.500 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

178.600 

 4190 Nagrody konkursowe 1.350 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114.500 

 4220 Zakup środków żywności 996.362 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20.500 

 4260 Zakup energii 180.200 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 6.400 

 4300 Zakup usług pozostałych 57.700 

 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

180.000 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.100 

 4410 Podróże służbowe krajowe 1.860 

 4430 Różne opłaty i składki 4.150 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 311.148 

 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 150 

 80110 Gimnazja 151.200 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125.800 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21.900 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

3.500 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 400.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 400.000 

 80130 Szkoły zawodowe 2.593.197 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96.700 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.641.857 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118.600 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 319.300 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

47.400 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000 

 4190 Nagrody konkursowe 500 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38.000 
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 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.500 

 4260 Zakup energii 125.000 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 70.000 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.800 

 4410 Podróże  służbowe krajowe 600 

 4430 Różne opłaty i składki 2.300 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105.630 

 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 150.700 

 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 150.700 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2.185.010 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 879.500 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.600 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164.700 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

25.310 

 4220 Zakup środków żywności 1.015.000 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.900 

 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

 

 

685.836 

 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 

 

420.000 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.700 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179.258 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.300 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36.600 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

5.800 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.000 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.178 

 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej  organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

 

1.538.249 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70.900 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.074.722 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.300 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210.900 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

31.800 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7.100 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63.327 

 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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 

 

 

 

 

 

 

64.595 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.600 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46.286 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.100 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.700 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

1.400 
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 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 900 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.109 

 80195 Pozostała działalność 458.933 

 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207.943 

 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.847 

 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.965 

 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 347 

 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 35.902 

 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.853 

 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

5.134 

 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

838 

 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 11.986 

 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2.116 

 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 

 4301 Zakup usług pozostałych 120.056 

 4307 Zakup usług pozostałych 8.089 

 4309 Zakup usług pozostałych 4.826 

 4421 Podróże służbowe zagraniczne 13.762 

 4447 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.204 

 4449 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 565 

    

12. 851 Ochrona zdrowia 185.000 

 85153 Zwalczanie narkomanii 3.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 182.000 

 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

 

 

8.000 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

200 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80.800 

 4190 Nagrody konkursowe 10.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000 

 4220 Zakup środków żywności 25.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 45.000 

 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000 

    

13. 852 Pomoc społeczna 2.846.710 

 85202 Domy pomocy społecznej 926.000 

 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

926.000 

 85203 Ośrodki wsparcia  40.000 

 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

40.000 

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.700 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 

 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej     oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej 

 

 

17.600 
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 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.600 

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

emerytalne i rentowe 

 

217.200 

 3110 Świadczenia społeczne 217.200 

 85215 Dodatki mieszkaniowe 6.000 

 3110 Świadczenia społeczne 6.000 

 85216 Zasiłki stałe 175.300 

 3110 Świadczenia społeczne 175.300 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.172.010 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.300 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.000 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 774.000 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.360 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151.000 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

17.000 

 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38.400 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.400 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000 

 4260 Zakup energii 16.000 

 4270 Zakup usług remontowych 3.000 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 

 4300 Zakup usług pozostałych 40.000 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500 

 4410 Podróże służbowe krajowe 150 

 4430 Różne opłaty i składki 1.200 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.500 

 4480 Podatek od nieruchomości 1.500 

 4700 Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej 2.000 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 117.900 

 4300 Zakup usług pozostałych 117.900 

 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 118.000 

 3110 Świadczenia społeczne 118.000 

 85295 Pozostała działalność 55.000 

 3110 Świadczenia społeczne 55.000 

    

14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.604.893 

 85401 Świetlice szkolne 1.518.893 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72.900 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.051.900 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.600 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210.500 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

31.600 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.393 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 36.000 

 3240 Stypendia dla uczniów 36.000 

 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50.000 

 3240 Stypendia dla uczniów 50.000 

    

15. 855 Rodzina  33.437.745 

 85501 Świadczenie wychowawcze  23.930.000 

 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 

 

 

 

30.000 
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 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320 

 3110 Świadczenia społeczne 23.691.892 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150.000 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.128 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.713 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

3.800 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.760 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.800 

 4260 Zakup energii 4.500 

 4270 Zakup usług remontowych 764 

 4300 Zakup usług pozostałych 4.005 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450 

 4410 Podróże służbowe krajowe 30 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.538 

 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 

 

 

 

5.000 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 

 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

8.413.779 

 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 

 

 

30.000 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.300 

 3110 Świadczenia społeczne 7.650.241 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225.816 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.724 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 425.428 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

5.815 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.760 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.100 

 4260 Zakup energii 5.600 

 4270 Zakup usług remontowych 1.500 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 450 

 4300 Zakup usług pozostałych 14.200 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 

 4410 Podróże służbowe krajowe 30 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.115 

 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 

 

 

 

7.000 

 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 

 85504 Wspieranie rodziny  974.279 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 551 

 3110 Świadczenia społeczne 881.350 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68.359 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.633 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.915 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

1.837 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 442 
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 4300 Zakup usług pozostałych 600 

 4410 Podróże służbowe krajowe 20 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.272 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 

 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 64.087 

 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64.087 

 85508 Rodziny zastępcze  38.000 

 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

38.000 

 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 

 

 

 

 

17.600 

 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.600 

    

16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.431.313 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 43.000 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 

 4430 Różne opłaty i składki 15.000 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000 

 w tym: - projekt strefy ochrony wód podziemnych w miejscowości Handzlówka 15.000 

  - opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Wysoka „Bujdak” 

 

5.000 

  - opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości 

Albigowa „Skotnik” 

 

5.000 

    

 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi  4.118.000 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90.000 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.000 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.000 

 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

2.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 3.972.000 

 90003 Oczyszczanie miast i wsi 101.000 

 4190 Nagrody konkursowe 1.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 50.000 

 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

 

 

30.000 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27.000 

 4210 Zakup materiałów  i wyposażenia 26.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 

 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych  10.000 

 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.000 

 90013 Schroniska dla zwierząt 50.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 50.000 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 630.000 

 4260 Zakup energii 350.000 

 4270 Zakup usług remontowych 50.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 200.000 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000 

 w tym : - projekt budowy oświetlenia w Głuchowie 10.000 
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  - budowa oświetlenia w Rogóżnie 10.000 

  - opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego Albigowa – 

Osiedle 

 

10.000 

 90095 Pozostała działalność 5.452.313 

 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 

 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.241.960 

 w tym: - projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” 1.083.389 

  - projekt „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych” 

– projekt parasolowy 

 

799.145 

  - projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” 2.359.426 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.200.353 

 w tym: - projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” 247.468 

  - projekt „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych” 222.955 

  - projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” 729.930 

    

17. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.592.337 

 92113 Centra kultury i sztuki 2.145.000 

 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 

dotacja dla C.K. Gminy Łańcut 

 

2.145.000 

 92120 Ochrona  zabytków i opieka nad zabytkami 6.000 

 4270 Zakup usług remontowych 6.000 

 92195 Pozostała działalność 441.337 

 4190 Nagrody konkursowe 10.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 

 4309 Zakup usług pozostałych 47.951 

 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164.661 

 w tym: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sonina poprzez 

budowę obiektów służących organizacji imprez plenerowych wraz 

z zagospodarowaniem terenu” 

 

 

164.661 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198.725 

 w tym: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sonina poprzez 

budowę obiektów służących organizacji imprez plenerowych wraz 

z zagospodarowaniem terenu” 

 

 

198.725 

    

18. 926 Kultura fizyczna  6.388.072 

 92601 Obiekty sportowe 1.049.916 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 

 4260 Zakup energii 3.000 

 4270 Zakup usług remontowych 20.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 60.000 

 4430 Różne opłaty i składki 1.000 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 952.916 

 w tym: - budowa 5 boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Albigowa, 

Cierpisz, Handzlówka, Głuchów, Sonina na terenie gminy Łańcut 

 

942.000 

  - wykonanie trybun na stadionie w Wysokiej 10.916 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 430.000 

 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

 

416.000 

 dotacje na realizację zadań sportowych na terenie gminy 416.000 ۔  

 4190 Nagrody konkursowe 8.000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 

 4220 Zakup środków żywności 1.000 

 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 

 92695 Pozostała działalność  4.908.156 

 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.651.877 
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 w tym: - projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” 2.651.877 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.256.279 

 w tym: - projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” 2.256.279 

   

Razem wydatki: 

 

116.386.492 

5.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 33.257.838 zł             jak poniżej: 

Dochody: 

   

010 Rolnictwo i łowiectwo  58 

01095 Pozostała działalność 58 

 1. Dochody bieżące, w tym: 58 

 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych gminie ustawami 

 

58 

   

750 Administracja publiczna  68.633 

75011 Urzędy wojewódzkie 68.333 

 1. Dochody bieżące, w tym: 68.333 

 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych gminie ustawami 

 

68.333 

75045 Kwalifikacja wojskowa 300 

 1. Dochody bieżące, w tym: 300 

 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych gminie ustawami 

 

300 

   

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

sądownictwa 

 

4.359 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.359 

 1. Dochody bieżące, w tym: 4.359 

 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych gminie ustawami 

 

4.359 

   

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  2.588 

75412 Ochotnicze straże pożarne 2.588 

 1. Dochody bieżące, w tym: 2.588 

 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych gminie ustawami 

 

2.588 

   

852 Pomoc społeczna  69.900 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.000 

 1. Dochody bieżące, w tym: 7.000 

 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych gminie ustawami 

 

7.000 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62.900 

 1. Dochody bieżące, w tym: 62.900 

 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych gminie ustawami 

 

62.900 

   

855 Rodzina  33.112.300 

85501 Świadczenie wychowawcze 23.895.000 

 1. Dochody bieżące, w tym: 23.895.000 

 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych gminie ustawami 

 

23.895.000 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

8.288.400 
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 1. Dochody bieżące, w tym: 8.288.400 

 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych gminie ustawami 

 

8.288.400 

85504 Wspieranie rodziny 911.300 

 1. Dochody bieżące, w tym: 911.300 

 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych gminie ustawami 

 

911.300 

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 

 

 

 

17.600 

 1. Dochody bieżące, w tym: 17.600 

 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych gminie ustawami 

 

17.600 

   

Wydatki : 

   

010 Rolnictwo i łowiectwo  58 

01095 Pozostała działalność 58 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 58 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 58 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 ۔ 

   

750 Administracja publiczna 68.633 

75011 Urzędy wojewódzkie 68.333 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 68.333 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 68.333 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 68.333 ۔ 

75045 Kwalifikacja wojskowa 300 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 300 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 300 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 ۔ 

   

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

sądownictwa 

 

4.359 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.359 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 4.359 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4.359 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 ۔ 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.359 ۔ 

   

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  2.588 

75412 Ochotnicze straże pożarne 2.588 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 2.588 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.588 

 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2.588 ۔ 

   

 852 Pomoc społeczna 69.900 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 7.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7.000 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.000 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62.900 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 62.900 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 62.900 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62.900 ۔ 
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855 Rodzina  33.112.300 

85501 Świadczenie wychowawcze 23.895.000 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 23.895.000 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 286.740 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269.238 ۔ 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.502 

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.608.260 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

8.288.400 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 8.288.400 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 638.159 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 621.459 ۔ 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.700 

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.650.241 

85504 Wspieranie rodziny 911.300 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 911.300 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 29.950 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.908 ۔ 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.042 

 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 881.350 

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 

 

 

 

17.600 

 1. Wydatki bieżące, z tego: 17.600 

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 17.600 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.600 

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.614.000 zł. Źródłem pokrycia planowanego 

deficytu w wysokości 5.614.000 zł ustala się: 

- długoterminowe kredyty bankowe w kwocie 5.614.000 zł 

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości  7.449.000 zł, z tego: 952 Przychody z zaciągniętych 

pożyczek i kredytów na rynku krajowym   7.449.000 zł, w tym: 

- długoterminowe kredyty w kwocie 7.449.000 zł 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.835.000 zł, z tego: 992 Spłaty otrzymanych 

krajowych pożyczek i kredytów 1.835.000 zł, w tym: 

- spłata zaciągniętych kredytów 1.835.000 zł 

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.449.000 zł, w tym:  

- na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 7.449.000 zł. 

§ 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł 

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 

270.000 zł 

3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w gminie w wysokości 200.000 zł 

§ 4. 1. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na kwotę 185.000 zł i wydatki wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki 

i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na kwotę 182.000 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na kwotę 3.000 zł. 
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2. Zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: określa się dochody 

z tytułu wpłat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 20.000 zł oraz wydatki na 

finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20.000. zł, w tym: 

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – wywóz odpadów azbestowych z terenu gminy  

20.000 zł 

3. Zgodnie z art. 6 r ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                     

i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości 4.118.000 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w wysokości 4.118.000 zł. 

§ 5. Zgodnie z art. 2 ust 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim: określa się wydatki na 

przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 363.742,20 zł z tego:  

Dział  010 Rolnictwo i łowiectwo  5.415,80 zł 

 01008 Melioracje wodne 5.415,80 zł 

  a) wydatki bieżące, w tym: 5.415,80 zł 

  * Sołectwo Kraczkowa – remonty rowów gminnych 5.415,80 zł 

    

Dział 600 Transport i łączność 205.579,00 zł 

 60016 Drogi publiczne gminne 205.579,00 zł 

  a) wydatki bieżące, w tym: 205.579,00 zł 

  * Sołectwo Albigowa – remont dróg gminnych 37.415,80 zł 

  * Sołectwo Cierpisz - remont dróg gminnych, projekty dróg 21.000,00 zł 

  * Sołectwo Głuchów – remonty dróg gminnych 15.000,00 zł 

  * Sołectwo Handzlówka – remont dróg gminnych 20.415,80 zł 

  * Sołectwo Kosina – remont dróg gminnych 25.415,80 zł 

  * Sołectwo Kraczkowa – remont dróg gminnych 15.000,00 zł 

  * Sołectwo Rogóżno – remonty dróg gminnych 9.915,80 zł 

  * Sołectwo Sonina – remont dróg gminnych 40.415,80 zł 

  * Sołectwo Wysoka – remont dróg gminnych 21.000,00 zł 

    

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 96.331,60 zł 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96.331,60 zł 

  a) wydatki bieżące, w tym: 96.331,60 zł 

  * Sołectwo Cierpisz – zakup mebli, piecyków grzewczych i wyposażenia do 

budynku społecznego 

 

19.415,80 zł 

  * Sołectwo Głuchów – remont budynku O.K. 12.415,80 zł 

  * Sołectwo Handzlówka – remont budynku orkiestry 

-  remont świetlicy O.K. 

10.000,00 zł 

10.000,00 zł 

  * Sołectwo Kraczkowa – remont byłej mleczarni 10.000,00 zł 

  - remont i konserwacja budynków społecznych 5.000,00 zł 

  * Sołectwo Kosina – zakup wyposażenia do budynku O.K. 9.500,00 zł 

  * Sołectwo Rogóżno – remont Domu Strażaka 15.000,00 zł 

  * Sołectwo Wysoka – zakup ławek 5.000,00 zł 

    

Dział  750 Administracja publiczna   6.500,00 zł 

 75095 Pozostała działalność 6.500,00 zł 

  a) wydatki bieżące, w tym: 6.500,00 zł 

  * Sołectwo Albigowa – zakup kosy spalinowej 3.000,00 zł 

 

 

 * Sołectwo Wysoka – zakup tablic ogłoszeniowych 3.500,00 zł 

    

Dział 801 Oświata i wychowanie 13.000,00 

 80101 Szkoły podstawowe 13.000,00 

  a) wydatki bieżące, w tym: 13.000,00 

  * Sołectwo Głuchów – wykonanie monitoringu na terenie szkoły  
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3.000,00 zł 

  * Sołectwo Kosina – zakup wyposażenia do kuchni w szkole 2.500,00 zł 

  * Sołectwo Kraczkowa – montaż monitoringu w placówkach oświatowych  

2.000,00 zł 

  * Sołectwo Rogóżno – zakup wyposażenia do kuchni w szkole  

5.500,00 zł 

    

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  20.000,00 zł 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000,00 zł 

  a) wydatki majątkowe, w tym: 20.000,00 zł 

  * Sołectwo Głuchów – projekt oświetlenia drogowego 10.000,00 zł 

  * Sołectwo Rogóżno – budowa oświetlenia drogowego 10.000,00 zł 

    

Dział 926 Kultura fizyczna  16.915,80 zł 

 92601 Obiekty sportowe 16.915,80 zł 

  a) wydatki bieżące, w tym: 6.000,00 zł 

  * Sołectwo Kosina – remont budynku LKS 

* Sołectwo Kraczkowa – remont ogródka jordanowskiego 

3.000,00 zł 

3.000,00 zł 

  b) wydatki majątkowe, w tym : 10.915,80 zł 

  * Sołectwo Wysoka – zakup i montaż trybun na stadionie 10.915,80 zł 

§ 6. Ustala się dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 33.257.838 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów 

w wysokości 33.257.838 zł. 

§ 7. Uchwala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 5.099.685 zł                             

i wydatków w wysokości 4.834.685 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 3.740.000 zł zgodnie                           

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu gminy w zakresie planu wydatków na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 

2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, między 

paragrafami w ramach rozdziału. 

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu gminy. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega 

ogłoszeniu w „Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego”. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Paweł Dąbek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/202/19 

Rady Gminy Łańcut 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  Z BUDŻETU GMINY DLA 

JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH  I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

1. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 2.573.000 zł, z tego: 

   

801 Oświata i wychowanie  420.000 

80104 Przedszkola 420.000 

 a) wydatki bieżące, w tym: 420.000 

 Dotacje celowe dla gmin na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z tytułu 

uczęszczania dzieci z terenu Gminy Łańcut do przedszkoli niepublicznych na terenie 

innych gmin 

 

 

420.000 

   

851 Ochrona zdrowia 8.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8.000 

 a) wydatki bieżące, w tym 8.000 

 - dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 8.000 

   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.145.000 

92113 Centra kultury i sztuki 2.145.000 

 a) wydatki bieżące, w tym: 2.145.000 

 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Gminy Łańcut 2.145.000 

2. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 

1.167.700 zł, z tego: 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.000 

75412 Ochotnicze straże pożarne 30.000 

 a) wydatki bieżące, w tym 30.000 

 - dotacja celowa dla OSP Gminy Łańcut na zakup sprzętu pożarniczego dla tych 

jednostek 

 

30.000 

   

801 Oświata i wychowanie 691.000 

80104 Przedszkola 271.000 

 a) wydatki bieżące, w tym: 271.000 

 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznych Przedszkoli w Albigowej 

i Kraczkowej 

 

271.000 

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 

 

 

420.000 

 a) wydatki bieżące, w tym: 420.000 

 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznych Przedszkoli w Albigowej 

i Kraczkowej 

 

420.000 

   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  30.000 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 30.000 

 a) wydatki inwestycyjne, w tym: 30.000 

 - dotacja celowa dla mieszkańców gminy do usuwania odpadów azbestowych 30.000 

   

926 Kultura fizyczna  416.000 

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 416.000 
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 a) wydatki bieżące, w tym: 416.000 

 - dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – organizacja zajęć 

sportowych (tj. piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, szachy, biegi masowe, 

rajdy rowerowe ) 

 

 

416.000 

 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Paweł Dąbek 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/202/19 

Rady Gminy Łańcut 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ( W ZŁ ) 

 Stan funduszu 

obrotowego na 

początek roku 

Przychody Wydatki Stan funduszu 

obrotowego na 

koniec roku 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

(dz. 900 rozdz.90017) 

 

0,00 

 

5.099.685 

 

4.834.685 

 

265.000 

 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Paweł Dąbek 
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