
 

 

UCHWAŁA NR XV/165/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Kańczuga na 2020 rok 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z póź. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z póź. zm.) - Rada Miejska w Kańczudze 

uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 57.665.188 zł z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 56.811.000 zł 

- dochody majątkowe w kwocie 854.188 zł 

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 62.629.188 zł  

z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie  55.784.075 zł 

- wydatki majątkowe w kwocie 6.845.113 zł 

3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 4.964.000 zł 

4. Źródłami pokrycia deficytu będą:  

- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie: 4.964.000 zł; 

5. Określa się przychody budżetu w kwocie: 6.000.000 zł;  

z tego: 

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” z przeznaczeniem na 

pokrycie deficytu oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.000.000 zł 

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie:  1.036.000 zł;  

z tego: 

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1.036.000 zł; 

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.000.000 zł;  

z tego: 

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.0000.000 zł; 
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2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.964.000 zł w tym: pożyczka z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 1.400.000 zł na finansowanie 

zadania pod nazwą: modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Kańczuga; 

3. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.036.000 zł. 

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.: 

1. W myśl art. 18
2
 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18
1
 oraz dochody z opłat 

określonych w art. 11
1
 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele. 

2. W myśl przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska wykorzystane będą na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

3. W myśl przepisów ustawy – O utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody budżetu z tytułu 

opłat za gospodarowaniem odpadami komunalnymi będą wykorzystywane na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

4. W myśl przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, opłaty za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych lub dworców stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego i są 

przeznaczone na budowę, przebudowę, remonty i utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców, 

których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, wiat przystankowych lub 

innych budynków służących pasażerom, posadowionych w miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania 

pasażerów lub przyległych do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu 

na kategorię dróg. 

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 98.368 zł; z tego: 

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 98.368 zł; 

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 139.500 zł; 

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie  310.500 zł; z tego: 

a) na zarządzanie kryzysowe w kwocie  160.500 zł, 

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  150.000 zł. 

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy: 

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi 

ustawami; 

DOCHODY: 
 

Dział  Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota w zł 

750   Administracja publiczna  97.936,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 97.836,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 97.836,00 

 

 
2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

97.836,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 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 2.415,00 
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i ochrony prawa oraz sądownictwa 

 
75101 

 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 
2.415,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.415,00 

 

 
2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

2.415,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 4.025,00 

 75414  Obrona cywilna 4.025,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 4.025,00 

  2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

4.025,00 

852   Pomoc społeczna  610.010,00 

 85203  Ośrodki wsparcia 567.810,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 567.810,00 

 

 
2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

567.810,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42.200,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 42.200,00 

 

 
2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

42.200,00 

855   Rodzina 16.288.200,00 

 85501  Świadczenia wychowawcze 9.845.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 9.845.000,00 

 

 

2060 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 

(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane 

z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

9.845.000,00 

 

85502 

 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

5.927.600,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 5.927.600,00 

  
2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

5.927.600,00 

 85504  Wspieranie rodziny 470.400,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 470.400,00 

  
2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

470.400,00 

 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 2014r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

45.200,00 
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  DOCHODY BIEŻĄCE 45.200,00 

  
2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

45.200,00 

   OGÓŁEM DOCHODY  17.002.586,00 

 

WYDATKI: 

     

Dział  Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota w zł 

750   Administracja publiczna 97.936,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 97.836,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 97.836,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  97.836,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.836,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.800,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  12.300,00 

 
 4120 

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  2.056,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 11.680,00 

 75045  Kwalifikacja Wojskowa 100,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 100,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  100,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  100,00 

751 
  

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.415,00 

 
75101  

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 2.415,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 2.415,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  2.415,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.415,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  2.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenie społeczne  360,00 

 
 4120 

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 55,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 4.025,00 

 75414  Obrona cywilna 4.025,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 4.025,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  4.025,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.025,00 
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  4300 zakup usług pozostałych  4.025,00 

852   Pomoc społeczna  610.010,00 

 85203  Ośrodki wsparcia 567.810,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 567.810,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  567.310,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 264.841,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 199.533,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.943,00 

  4110 składki na ubezpieczenie społeczne  35.776,00 

 
 4120 

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

4.889,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 9.700,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 302.469,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  94.405,00 

  4260 zakup energii 20.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 26.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 

  4300 zakup usług pozostałych  141.802,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 2.000,00 

  4430 różne opłaty i składki 5.000,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.962,00 

  4480 podatek od nieruchomości 800,00 

  4500 pozostałe wydatki na rzecz budżetu samorządu terytorialnego 200,00 

  4520 opłaty na rzecz budżetów jst 800,00 

 
 4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

2.000,00 

   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  500,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42.200,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 42.200,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  42.200,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.200,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy 200,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  38.000,00 

855   Rodzina  16.288.200,00 

 85501  Świadczenia wychowawcze 9.845.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 9.845.000,00 

   z tego:  

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 681



   1. wydatki jednostki budżetowej  82.977,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.300,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 67.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11.500,00 

 
 4120 

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

1.800,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.677,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  1.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  1.677,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  9.762.023,00 

  3110 świadczenia społeczne  9.762.023,00 

 

85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego  5.927.600,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 5.927.600,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  512.148,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 482.870,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 108.300,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.900,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 360.370,00 

 
 4120 

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

3.300,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.278,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  15.958,00 

  4300 zakup usług pozostałych  7.000,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 500,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.820,00 

 
 4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

2.000,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  5.415.452,00 

  3110 świadczenia społeczne  5.414.952,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 

 85504  Wspieranie rodziny 470.400,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 470.400,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej 15.000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.144,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 10.120,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.740,00 

 
 4120 

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

284,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.856,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  2.856,00 
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   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  455.400,00 

  3110 świadczenia społeczne  455.400,00 

 

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 2014r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 45.200,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 45.200,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  45.200,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.200,00 

  4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 45.200,00 

   OGÓŁEM WYDATKI  17.002.586,00 

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu miasta związane ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu gminy wynikającymi z ustawy: 

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

DOCHODY: 

Dział  Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło 
Kwota 

w zł 

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

171.000,00 

 
75618  

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 
171.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 171.000,00 

  0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 171.000,00 

   OGÓŁEM DOCHODY 171.000,00 

WYDATKI: 

Dział  Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota zł 

851   Ochrona zdrowia  175.000,00 

 85153  Zwalczanie narkomanii  4.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 4.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  4.000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 171.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 171.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  166.000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.100,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000,00 
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  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 900,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

200,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113.900,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  26.600,00 

  4300 zakup usług pozostałych 76.000,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.500,00 

  4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000,00 

  4430 różne opłaty i składki 500,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 

  4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00 

  
4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

600,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  3.000,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.000,00 

   3. dotacje na zadania bieżące  2.000,00 

  

2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 

terytorialnego - dotacja dla Gminy Miejskiej Rzeszów na Izbę 

Wytrzeźwień na opiekę nad osobami nietrzeźwymi 

 

   OGÓŁEM WYDATKI 175.000,00 

 

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ze zmianą z dnia 20 listopada 2009r (Dz. U. 

z 2019r. poz. 13961). 

 

DOCHODY: 
 

Dział  Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota w zł 

900   Gospodarka komunalna ochrona środowiska  20.000,00 

 90019  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
20.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 20.000,00 

  0690 wpływy z różnych opłat 20.000,00 

   wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 20.000,00 

   OGÓŁEM DOCHODY 20.000,00 

WYDATKI: 

Dział  Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota w zł 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  20.000,00 

 90019 
 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

20.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 20.000,00 

   z tego:  
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   1. wydatki jednostki budżetowej  20.000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.000,00 

  
4210 zakup materiałów i wyposażenia  

- urządzanie terenów zielonych 

5.000,00 

  
4300 zakup usług pozostałych 

- usługi związane z ochroną środowiska 

14.000,00 

   OGÓŁEM WYDATKI 20.000,00 

3. z dnia 13 września 1996 r O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., 

poz. 2010 z póź. zm.). 

     

DOCHODY: 

     

Dział  Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota w zł 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.350.000,00 

 90002  Gospodarka odpadami 2.350.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.350.000,00 

  
0490 

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

2.340.000,00 

  
0640 

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 
10.000,00 

   OGÓŁEM DOCHODY 2.350.000,00 

     

WYDATKI: 

     

Dział  Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota w zł 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2.350.000,00 

 90002  Gospodarka odpadami 2.350.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 2.350.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  2.349.900,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106.200,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 76.000,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.300,00 

  4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 8.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14.500,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

2.400,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.243.700,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  5.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 4.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 2.234.200,00 
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4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

500,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  100,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00 

   OGÓŁEM WYDATKI 2.350.000,00 

4. z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym; 

DOCHODY: 

     

Dział  Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota w zł 

600   Transport i łączność 2.000,00 

 60095  Pozostała działalność 2.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.000,00 

  

0490 

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 

wpływy z opłat za zatrzymanie i korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych 

2.000,00 

   OGÓŁEM DOCHODY 2.000,00 

     

WYDATKI: 

     

Dział  Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota w zł 

600   Transport i łączność 2.000,00 

 60095  Pozostała działalność 2.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 2.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  2.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  2.000,00 

   OGÓŁEM WYDATKI 2.000,00 

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta I Gminy Kańczuga do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta w ramach działu klasyfikacji budżetowej 

w zakresie wydatków bieżących, obejmujących zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze 

stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych; 

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; 

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000.000 zł; 

§ 9. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji 

budżetowej: 

Dział  Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota  

600   Transport i łączność  498.816,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 496.816,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 496.816,00 

  2170 
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
496.816,00 
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publicznych (środki na realizację remontów dróg w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych) 

 60095  Pozostała działalność 2.000,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 2.000,00 

  0490 

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 

wpływy z opłat za zatrzymanie i korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych 

2.000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa  455.649,64 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 455.649,64 

  DOCHODY BIEŻĄCE 254.649,64 

  0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1.000,00 

  
0550 

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości 
33.649,64 

  0750 

dochody 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 za lokale mieszkalne, dzierżawa gruntów mienia 

komunalnego 

170.000,00 

  0830 wpływy z usług – wpływy ze sprzedaży zużytych mediów 50.000,00 

  DOCHODY MAJĄTKOWE 201.000,00 

  0770 

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody ze 

sprzedaży działek i nieruchomości  

200.000,00 

  0870 
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze 

sprzedaży ruchomych składników majątkowych 
1.000,00 

710   Działalność usługowa  17.000,00 

 71035  Cmentarze 17.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 17.000,00 

  0750 

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym charakterze 

- dochody z najmu kaplicy cmentarnej 

1.000,00 

  0830 
wpływy z usług – opłata za świadczenie usług cmentarnych na 

cmentarzach komunalnych 
16.000,00 

750   Administracja publiczna  100.766,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 98.666,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 98.666,00 

  2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich 

97.836,00 

  2360 

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami 

- dochody z tytułu udostępnienie danych osobowych 

z rejestrów gminnych 

830,00 

 75023  Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) 2.000,00 
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  DOCHODY BIEŻĄCE 2.000,00 

  0970 

wpływy z różnych dochodów  

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz z tytułu 

rozliczeń z lat ubiegłych (refundacje wynagrodzeń z PUP) 

2.000,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 100,00 

 

 

2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

- na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej 

100,00 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 
2.415,00 

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 
2.415,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.415,00 

  2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

2.415,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa  4.025,00 

 75414  Obrona cywilna  4.025,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 4.025,00 

  2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

- na zadania z zakresu obrony cywilnej 

4.025,00 

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

11.979.463,00 

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 7.000,00 

  0350 
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 
7.000,00 

 75615  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

2.682.200,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.682.200,00 

  0310 wpływy z podatku od nieruchomości  2.552.000,00 

  0320 wpływy z podatku rolnego 67.000,00 

  0330 wpływy z podatku leśnego 50.000,00 

  0340 wpływy z podatku od środków transportowych 6.000,00 

  0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  5.000,00 

  0640 
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 
200,00 

  0910 
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat 
2.000,00 

 75616  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych 

2.493.725,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.493.725,00 
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  0310 wpływy z podatku od nieruchomości  738.000,00 

  0320 wpływy z podatku rolnego 1.267.825,00 

  0330 wpływy z podatku leśnego 1.900,00 

  0340 wpływy z podatku od środków transportowych 130.000,00 

  0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn  30.000,00 

  0430 wpływy z opłaty targowej  12.000,00 

  0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  300.000,00 

  0640 
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 
9.000,00 

  0910 
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat 
5.000,00 

 75618  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 
384.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 384.000,00 

  0410 wpływy z opłaty skarbowej 36.000,00 

  0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 170.000,00 

  0480 
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 
171.000,00 

  0490 

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na 

podstawie odrębnych ustaw 

- opłata za zajęcia pasa drogowego 

7.000,00 

 75621  
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa 
6.412.538,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 6.412.538,00 

  0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  6.212.538,00 

  0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  200.000,00 

758   Różne rozliczenia  22.382.677,00 

 75801  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 
14.566.144,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 14.566.144,00 

  2920 subwencje ogólne z budżetu państwa  14.566.144,00 

 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7.469.378,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 7.469.378,00 

  2920 subwencje ogólne z budżetu państwa  7.469.378,00 

 75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 347.155,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 347.155,00 

  2920 subwencje ogólne z budżetu państwa  347.155,00 

801   Oświata i wychowanie  1.538.688,36 

 80104  Przedszkola 578.031,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 578.031,00 

  0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 106.301,00 

  0830 

Wpływy z usług  

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka 

w przedszkolu publicznym z terenu innej gminy  

55.000,00 

  2030 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin  
416.730,00 
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- dotacje na wychowane przedszkolne 

 80115  Technika 3.533,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 3.533,00 

  0750 

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym charakterze 

- dochody z najmu w Zespole Szkół 

3.533,00 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 708.960,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 708.960,00 

  
0670 

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 
326.460,00 

  0830 

wpływy z usług  

- wpływy z żywienia w stołówce przy Szkole Podstawowej 

w Kańczudze 

382.500,00 

 80195  Pozostała działalność 248.164,36 

  DOCHODY BIEŻĄCE 248.164,36 

  2701 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, 

związków powiatów) samorządów województw, pozyskane 

z innych źródeł 

- na realizacje zadania: „Staże zawodowe szansa na lepszą 

przeszłość” w ramach projektu ERAZMUS+ 

174.240,00 

  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  

 

- środki pozyskane ze środków unii europejskiej na realizację 

zadania „Aktywne przedszkolaki” 

69.835,48 

  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  

 

- środki pozyskane ze środków budżetu państwa na realizację 

zadania „Aktywne przedszkolaki” 

4.088,88 

852   Pomoc społeczna  1.081.200,00 

 85202  Domy pomocy społecznej 56.520,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 56.520,00 

  0970 
wpływy z różnych dochodów  

- wpłaty rodzin na pobyt w Domach Pomocy Społecznej 
56.520,00 

 85203  Ośrodki wsparcia 572.010,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 572.010,00 

  2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

- na utrzymanie ŚDS w Łopuszce Wielkiej 

567.810,00 

  2360 
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
4.200,00 
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innych zadań zleconych ustawami 

- odpłatność za pobyt w ŚDS Łopuszka Wielka 

 85213  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej 

15.300,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 15.300,00 

  2030 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 
15.300,00 

 85214  
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
115.200,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 115.200,00 

  2030 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

- z zakresu zasiłków okresowych 

115.200,00 

 85216  Zasiłki stałe 183.500,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 183.500,00 

  2030 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

- z zakresu zasiłków stałych 

183.500,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 93.570,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 93.570,00 

  2030 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

- z zakresu utrzymania MGOPS w Kańczudze 

93.570,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45.100,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 45.100,00 

  2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

42.200,00 

  2360 

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

2.900,00 

855    Rodzina 17.208.388,00 

 85501  Świadczenia wychowawcze 9.851.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 9.851.000,00 

  0920 wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 

  

0940 

wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 

wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku 

budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa 

wraz z odsetkami 

5.000,00 

  2060 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 

(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane 

z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

- związane z realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

9.845.000,00 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 6.098.600,00 
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alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

  DOCHODY BIEŻĄCE 6.098.600,00 

  0920 wpływy z pozostałych odsetek 3.000,00 

  

0940 

wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 

wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku 

budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa 

wraz z odsetkami 

20.000,00 

  2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

- na realizację zadań z zakresu zasiłków rodzinnych 

5.927.600,00 

  2360 

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 

- z tytułu ściągniętej zaliczki alimentacyjnej i funduszu 

alimentacyjnego 

148.000,00 

 85504  Wspieranie rodziny 470.400,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 470.400,00 

  2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

- na realizację zadań rządowego programu „Dobry start” – 

program 300+ 

470.400,00 

 85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 743.188,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 110.000,00 

  0690 wpływy z różnych opłat – opłata za korzystanie ze żłobka 72.000,00 

  0830 wpływy z usług – wpłata za żywienie w żłobku 35.000,00 

  2030 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

- dotacje na realizację projektu „Maluch+” 

3.000,00 

   DOCHODY MAJĄTKOWE 633.188,00 

  6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

(związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 

- z przeznaczeniem na realizację zadania: „rozbudowa 

i przebudowa miejsko – gminnego żłobka w Kańczudze” 

w ramach projektu: „Maluch+”  

633.188,00 

 

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 2014r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 45.200,00 

  2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 

45.200,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2.390.000,00 

 90002  Gospodarka odpadami 2.350.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.350.000,00 
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0490 

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

2.340.000,00 

 
 

0640 
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 
10.000,00 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000,00 

  DOCHODY MAJĄTKOWE 20.000,00 

 
 0870 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

- wpływy ze sprzedaży drewna 20.000,00 

 
90019  

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 20.000,00 

 
 0690 

wpływy z różnych opłat 

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 20.000,00 

926   Kultura fizyczna 6.100,00 

 92604  Instytucje kultury fizycznej 6.100,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 6.100,00 

  0750 

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym charakterze 

- wpływy z najmu hali sportowej 

3.000,00 

  0830 
wpływy z usług  

- wpływy z usług  
3.000,00 

  0970 
wpływy z różnych dochodów 

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika 
100,00 

   RAZEM DOCHODY BUDŻETU 57.665.188,00 

§ 10. Ustala się planowane wydatki budżetu miasta w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji 

budżetowej 

Dział  Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota  

010   Rolnictwo i łowiectwo 80.000,00 

 01030  Izby Rolnicze  30.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 30.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej 30.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00 

  
2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 

30.000,00 

 01042  Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 50.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE  50.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 

  

6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

na zadania: 

- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych w obrębach: Krzeczowice dz. nr ewid. 38, Żuklin dz. 

nr ewid. 217, Łopuszka Wielka dz. nr ewid. 189. 

50.000,00 

020   Leśnictwo  15.100,00 

 02001  Gospodarka leśna 15.100,00 
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   WYDATKI BIEŻĄCE 15.100,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  15.100,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.300,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  300,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.800,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  4.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 

  
4500 Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 

2.800,00 

400  
 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 

i wodę  

169.000,00 

 40002  Dostarczanie wody 169.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 109.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  109.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 109.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  1.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 90.000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 8.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE  60.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000,00 

  

6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

na zadania: 

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową 

odcinka sieci wodociągowej przy ul. Klonowej w Kańczudze – 

60.000 zł 

60.000,00 

600   Transport i łączność  2.674.167,23 

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie 194.065,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 194.065,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000,00 

  

6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

na zadania: 

- dokumentacja projektowa - przebudowa drogi wojewódzkiej 

Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska - budowo 

chodnika w m. Siedleczka 

40.000,00 

   2. dotacje na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 154.065,00 

  

6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:  

 

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika 

w miejscowości Łopuszka Mała, po stronie prawej w km ok 

41+585 - 41+935 w obszarze zabudowanym - 34 000,00 zł, 

 

154.065,00 
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- Opracowanie dokumentacji projektowej na ciąg pieszo-

rowerowy wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż drogi 

wojewódzkiej od miejscowości Łopuszka Mała do 

miejscowości Pantalowice, po prawej stronie o długości około 

2,7 km - 81 000,00 zł 

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika 

w miejscowości Pantalowice po stronie prawej w km ok 

44+993 – 45+124 - 12 300,00 zł,  

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika 

w miejscowości Pantalowice, wzdłuż drogi gminnej DG 

11740R o długości około 60m wraz z oświetleniem drogowym 

na odcinku zabudowanym - 6 765,00 zł 

- przebudowa skarpy chodnika i schodów przy ul. Piłsudskiego 

w Kańczudze w Kańczudze – 20.000 zł, 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 275.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 275.000,00 

   z tego:  

   1. dotacje na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 275.000,00 

  

6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:  

- przebudowa drogi powiatowej P 1 629 R Widaczów – 

Świebodna – Pruchnik na odcinku w m. Wola Rzepińska – 

150.000 zł, 

- opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę, 

rozbudowę dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga – 125.000 zł  

275.000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 1.957.102,23 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.057.102,23 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej 1.057.102,23 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.977,43 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  1.000,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 29.977,43 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.026.124,80 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  110.000,00 

  

4270 zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) 

w tym: 

-Remont drogi gminnej nr G 110760R Sietesz Cegielnia - 

Szkoła Podstawowa w km 0+109-1+089 zlokalizowanej na dz. 

nr ewid. 1574 i 1860 w Sieteszy - 136.394,21 zł 

- Remont drogi gminnej nr G 110766R Siedleczka - Remiza 

w km 0+000-0+857 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 

1750 w Siedleczce – 131.678,45 zł 

- Wykonanie remontu ciągu dróg gminnych nr G110728R ul. 

Gen. M. Karaszewicza Tokarzewskiego w km od 0+225 do km 

0+701 w miejscowości Kańczuga położonej na działce nr 

ewid. 1500 oraz ulicy Bohaterów Westerplatte nr G 110773R 

w km od 0+000 do km 0+300 w miejscowości Kańczuga 

położonej na działce nr ewid. 1552/2. – 246.552,14 zł 

694.624,80 

  4300 zakup usług pozostałych 220.000,00 

  4430 różne opłaty i składki 1.500,00 
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   WYDATKI MAJĄTKOWE 900.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 900.000,00 

  

6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

na zadania: 

- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla 

zadań budowy, przebudowy rozbudowy dróg gminnych 

i wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga – 500.000,00 zł, 

- modernizacja dróg, chodników gminnych na terenie Miasta 

i Gminy Kańczuga – 400.000,00 zł 

900.000,00 

 60017  Drogi wewnętrzne 156.500,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 156.500,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  156.500,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  500,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  50.000,00 

  4270 zakup usług remontowych 25.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 80.000,00 

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 20.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 

  

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

na zadanie: 

- Przebudowa dróg zniszczonych w wyniku klęsk 

żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga  20.000,00 

 60095  Pozostała działalność 71.500,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 21.500,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  21.500,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  500,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  7.000,00 

  4270 zakup usług remontowych 8.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 5.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 50.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 

  
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

na zadanie: 

- zakup wiat przystankowych 50.000,00 
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700   Gospodarka mieszkaniowa 1.151.700,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.151.700,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 961.500,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  961.500,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.500,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  2.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

500,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 18.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 941.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150.000,00 

  4260 Zakup energii 250.000,00 

  4270 zakup usług remontowych 180.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 150.000,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000,00 

  4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 

  4480 podatek od nieruchomości  166.000,00 

  
4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 

1.000,00 

  4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18.000,00 

  4530 podatek od towarów i usług (VAT) 2.000,00 

  
4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

2.000,00 

  4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 190.200,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 190.200,00 

  

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

na zadania: 

 

- projekt budowlany - zmiany sposobu użytkowania części 

budynku garażu na pomieszczenia świetlicy w Pantalowicach 

– 20.200 zł, 

 

- świetlica kulturalno oświatowa w Pantalowicach – 90.000 zł 

– zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 

110.200,00 

  
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

- wykup gruntów – 80.000 zł, 

80.000,00 

710   Działalność usługowa 185.700,00 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 82.200,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 82.200,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  82.200,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.200,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  1.000,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 200,00 
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Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 80.000,00 

 71012  Zadania z zakresu geodezji i kartografii 15.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 15.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  15.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  15.000,00 

 71035  Cmentarze 86.500,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 86.500,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  86.500,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.500,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  2.500,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 

  4260 Zakup energii 8.000,00 

  4270 zakup usług remontowych 5.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 50.000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 

 71095  Pozostała działalność  2.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 2.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  2.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 

  4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.000,00 

750   Administracja publiczna 4.999.886,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 97.836,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 97.836,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  97.836,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.836,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.800,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  12.300,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

2.056,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  11.680,00 

 75022  Rady gmin 161.500,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 161.500,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  9.500,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.500,00 
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  4210 zakup materiałów i wyposażenia  3.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  6.000,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

500,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  152.000,00 

  3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 152.000,00 

 75023  Urzędy gmin 3.655.750,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 3.655.750,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  3.649.750,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.891.550,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.283.000,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 170.000,00 

  4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 30.000,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  7.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 357.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

44.550,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 758.200,00 

  
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

68.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  210.000,00 

  4260 zakup energii 50.000,00 

  4270 zakup usług remontowych  25.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 5.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  210.000,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  12.000,00 

  4390 zakup usług obejmujących, wykonanie ekspertyz analiz i opinii 50.000,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 24.000,00 

  4430 różne opłaty i składki  10.000,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.000,00 

  4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7.200,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

25.000,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  6.000,00 

  3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  6.000,00 

 75045  Kwalifikacja Wojskowa 100,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 100,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  100,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  100,00 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 116.500,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 116.500,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  116.500,00 
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   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.500,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

500,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  50.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 12.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 30.000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 

 75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 782.200,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 782.200,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  774.200,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 641.949,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 504.949,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.000,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  2.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 88.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

12.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 132.251,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  25.000,00 

  4260 zakup energii 20.000,00 

  4270 zakup usług remontowych  2.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 1.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  56.000,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  3.000,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 1.500,00 

  4430 różne opłaty i składki  1.500,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.551,00 

  4480 Podatek od nieruchomości 700,00 

  4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.000,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

8.000,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  8.000,00 

  3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  8.000,00 

 75095  Pozostała działalność 186.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 186.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  46.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  1.000,00 

  4430 różne opłaty i składki 45.000,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  140.000,00 
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  3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 140.000,00 

751  
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

2.415,00 

 75101 
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

2.415,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 2.415,00 

   1. wydatki jednostki budżetowej  2.415,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.415,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 360,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

55,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa  576.225,00 

 75404  Komendy wojewódzkie Policji 9.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 3.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej 3.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 

  2300 wpłaty jednostek na fundusz celowy 3.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 6.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.000,00 

  

6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

z przeznaczeniem na: 

- zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji 

oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji 

w Przeworsku  

6.000,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne  562.200,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 350.200,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  313.200,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  3.500,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

500,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 276.200,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  130.000,00 

  4260 zakup energii 53.000,00 

  4270 zakup usług remontowych  30.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 7.000,00 

  4300 zakup pozostałych usług  35.000,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.200,00 

  4430 różne opłaty i składki 20.000,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  25.000,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25.000,00 
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   3. dotacja na zadania bieżące 12.000,00 

  
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

- dotacja dla OSP Sietesz 

12.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 212.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 212.000,00 

  

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

na zadania: 

rozwój kulturalny i sportowy mieszkańców w m. Sietesz, 

zakup sprzętu pożarniczego, instrumentów dla OSP Sietesz – 

62.000 zł w ramach budżetu obywatelskiego 

62.000,00 

  
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostce budżetowych - 

zakup samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 

150.000 zł, 

150.000,00 

 75414  Obrona cywilna 4.025,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 4.025,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  4.025,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.025,00 

  4300 zakup usług pozostałych  4.025,00 

 75421  Zarządzanie kryzysowe 1.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  1.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  500,00 

  4300 zakup pozostałych usług  500,00 

757   Obsługa długu publicznego  259.039,91 

 75702 

 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 

dłużnego – kredyty i pożyczki  

200.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 200.000,00 

   z tego:  

   1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 200.000,00 

  
8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

kredytów i pożyczek 

200.000,00 

 75704 

 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez Skarn Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego 

59.039,91 

   WYDATKI BIEŻĄCE 59.039,91 

   z tego:  

  
 1. wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

gminę, przypadające do spłaty w 2020roku 

59.039,91 

  8030 wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 59.039,91 

758   Różne rozliczenia  450.000,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe  450.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 300.000,00 
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   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  300.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300.000,00 

  4810 rezerwy  300.000,00 

   ogólna - 139.500 zł 139.500,00 

  
 celowa z tego:  

- zarządzanie kryzysowe - 160.500 zł) 

160.500,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 150.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.000,00 

  6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.000,00 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 21.650.396,86 

 80101  Szkoły podstawowe 11.953.473,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 11.883.473,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  11.338.473,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.039.181,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7.929.181,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  636.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  1.270.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

184.000,00 

  4170 wynagrodzenie bezosobowe 20.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.299.292,00 

  
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

8.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  161.000,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek  38.000,00 

  4260 zakup energii 377.000,00 

  4270 zakup usług remontowych 15.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 6.700,00 

  4300 zakup usług pozostałych  183.500,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  13.700,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 8.500,00 

  4430 różne opłaty i składki  17.200,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 431.793,00 

  4520 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 29.499,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

9.400,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  545.000,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 545.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 70.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.000,00 

  
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

na zadania: 

70.000,00 
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- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Siedleczce 

– 40.000 zł, 

- modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej 

w Rączynie – 30.000 zł 

 80104  Przedszkola  3.255.062,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 3.255.062,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  3.073.062,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.705.936,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.178.936,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 155.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  340.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

30.000,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 367.126,00 

  
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

2.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  46.000,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek  3.000,00 

  4260 zakup energii 100.000,00 

  4270 zakup usług remontowych  5.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 2.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  20.000,00 

  
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego 

35.000,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  4.000,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 500,00 

  4430 różne opłaty i składki  2.000,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127.626,00 

  4520 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 18.000,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

2.000,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  123.000,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 123.000,00 

   3. dotacje na zadania bieżące  59.000,00 

  

2310 dotacje celowe przekazane gminnie na zadnia bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

- dotacja dla Gminy Przeworsk na Niepubliczne Przedszkole 

„Smerfowo” – 17.000 zł, 

- dotacja dla Gminy Pruchnik – 4.000 zł, 

- dotacja dla Gminy Trzebownisko – 1.000 zł, 

- dotacja dla Gminy Miejskiej Łańcut na Niepubliczne 

Przedszkole Sióstr – 12.000 zł, 

- dotacja dla Gminy Miejskiej Przeworsk na Niepubliczne 

Bajkowe Przedszkole – 22.000 zł, 

- dotacja dla Miasta Rzeszów – 3.000 zł. 

59.000,00 

 80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 15.000,00 
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   WYDATKI BIEŻĄCE 15.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej 1.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 

  
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego 

1.000,00 

   1. dotacje na zadania bieżące  14.000,00 

  

2310 dotacje celowe przekazane gminnie na zadnia bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

 

- dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy Kańczuga 

uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego na terenie innej 

Gminy (inne formy wychowania przedszkolnego)  

- dotacja dla Gminy Jawornik Polski- 8.000 zł, 

- dotacja dla Gminy Zarzecze – 6.000 zł 

14.000,00 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 188.500,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 188.500,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  188.500,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.500,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  1.500,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 182.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  9.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  170.000,00 

  4430 różne opłaty i składki  3.000,00 

 80115  Technikum 1.523.195,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.523.195,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  1.453.195,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.234.960,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 968.960,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  200.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

27.000,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  4.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 218.235,00 

  
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

1.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  20.000,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek  5.000,00 

  4260 zakup energii 80.000,00 

  4270 zakup usług remontowych  5.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 2.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  35.000,00 
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  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  2.000,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 3.000,00 

  4430 różne opłaty i składki  3.500,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.735,00 

  4520  opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 7.000,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

2.000,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  70.000,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 70.000,00 

 80117  Branżowe szkoły I i II stopnia 66.957,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 66.957,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  64.957,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.100,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 500.00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  4.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

600.00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  1.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38.857,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  8.000,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek  3.000,00 

  4260 zakup energii 12.000,00 

  4270 zakup usług remontowych  5.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 

  4300 zakup usług pozostałych  5.000,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  500,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 1.000,00 

  4430 różne opłaty i składki  500,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 957,00 

  4520  opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1.400,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

1.000,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  2.000,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 

 80120  Licea Ogólnokształcące 408.469,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 408.469,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  383.469,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311.000,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 250.000,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  47.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

5.000,00 
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  4170 wynagrodzenia bezosobowe  1.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72.469,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  12.000,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek  5.000,00 

  4260 zakup energii 25.000,00 

  4270 zakup usług remontowych  5.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 800,00 

  4300 zakup usług pozostałych  8.000,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  600,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 1.200,00 

  4430 różne opłaty i składki  800,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.569,00 

  4520  opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1.500,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

1.000,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  25.000,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25.000,00 

 80132  Szkoły artystyczne 1.844.760,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.844.760,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  1.739.760,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.530.825,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.175.825,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  230.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

33.000,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  2.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 208.935,00 

  
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

2.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  15.000,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek  30.000,00 

  4260 zakup energii 60.000,00 

  4270 zakup usług remontowych  2.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 1.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  16.500,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  2.200,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 3.000,00 

  4430 różne opłaty i składki  2.000,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.735,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

1.500,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  105.000,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 105.000,00 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 98.368,00 
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   WYDATKI BIEŻĄCE 98.368,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  98.368,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  300,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

100,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  500,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 97.468,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  8.792,00 

  4300 zakup usług pozostałych  13.500,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

75.176,00 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne  1.206.675,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.206.675,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  1.199.775,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 672.800,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 528.000,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.500,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  90.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

13.300,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 526.975,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  14.200,00 

  4220 zakup środków żywności  485.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 1.100,00 

  4300 zakup usług pozostałych  5.700,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.975,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  6.900,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.900,00 

 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 

128.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 128.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  116.000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115.000,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 80.000,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenie społeczne  22.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

3.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  1.000,00 
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   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  12.000,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.000,00 

 80150 

 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

w szkołach podstawowych 

540.500,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 540.500,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  491.800,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 486.800,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 342.000,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.600,00 

  4110 składki na ubezpieczenie społeczne  88.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

13.200,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  5.000,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  48.700,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 48.700,00 

 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  

23.400,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 23.400,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  21.400,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.400,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 14.000,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.900,00 

  4110 składki na ubezpieczenie społeczne  4.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

500,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  1.000,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  2.000,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 

 80195  Pozostała działalność  398.037,86 

   WYDATKI BIEŻĄCE 398.037,86 

   1. wydatki jednostki budżetowej  141.301,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.500,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  2.500,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138.801,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133.801,00 
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 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków 

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

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

na zadanie: „ Aktywne przedszkolaki” 

82.496,86 

   1. wydatki jednostki budżetowej 80.496,86 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.228,77 

  4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 46.054,42 

  
4019 wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu 

państwa 

2.696,51 

  4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.426,42 

  4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki z budżetu państwa 200,62 

  4117 składki na ubezpieczenie społeczne  8.309,48 

  4119 składki na ubezpieczenie społeczne – środki z budżetu państwa 486,54 

  
4127 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

1.941,13 

  
4129 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – środki z budżetu 

państwa 

113,65 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.268,09 

  4217 zakup materiałów i wyposażenia 4.490,64 

  4219 zakup materiałów i wyposażenia – środki z budżetu państwa 262,91 

  4247 zakup środków dydaktycznych i książek  1.003,39 

  4249 zakup środków dydaktycznych i książek  58,74 

  4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.720,62 

  
4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – środki 

z budżetu państwa 

159,29 

  4309 Zakup usług pozostałych – wkład własny 8.572,50 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  2.000,00 

  3027 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.889,38 

  
3029 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki 

z budżetu państwa 

110,62 

  

 3.wydatki na programy finansowane z udziałem środków 

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

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

na zadanie: 

Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość" w ramach 

projektu Erasmus+ 

174.240,00 

  4211 zakup materiałów i wyposażenia 280,00 

  4301 Zakup usług pozostałych  173.960,00 

851   Ochrona zdrowia  175.000,00 

 85153  Zwalczanie narkomanii  4.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 4.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  4.000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 171.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 171.000,00 

   z tego:  
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   1. wydatki jednostki budżetowej  166.000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.100,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 900,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

200,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113.900,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  26.600,00 

  4300 zakup usług pozostałych 76.000,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.500,00 

  4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000,00 

  4430 różne opłaty i składki 500,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 

  4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00 

  
4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

600,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  3.000,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.000,00 

   3. dotacje na zadania bieżące  2.000,00 

  

2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy 

jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy 

Miejskiej Rzeszów na Izbę Wytrzeźwień na opiekę nad 

osobami nietrzeźwymi 

2.000,00 

852   Pomoc społeczna  2.814.310,00 

 85202  Domy Pomocy Społecznej 560.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 560.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  560.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 560.000,00 

  
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego 

560.000,00 

 85203  Ośrodki wsparcia 567.810,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 567.810,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  567.310,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 264.841,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 199.533,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.943,00 

  4110 składki na ubezpieczenie społeczne  35.776,00 

 
 4120 

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

4.889,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 9.700,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 302.469,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  94.405,00 
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  4260 zakup energii 20.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych 26.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 

  4300 zakup usług pozostałych  141.802,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 2.000,00 

  4430 różne opłaty i składki 5.000,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.962,00 

  4480 podatek od nieruchomości 800,00 

  4500 pozostałe wydatki na rzecz budżetu samorządu terytorialnego 200,00 

  4520 opłaty na rzecz budżetów jst 800,00 

 
 4700 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

2.000,00 

   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  500,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 

 85213 

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej 

15.300,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 15.300,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  15.300,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.300,00 

  4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - własne 15.300,00 

 85214 
 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

198.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 198.000,00 

   z tego:  

   1.świadczenia na rzecz osób fizycznych  198.000,00 

  

3110 świadczenia społeczne  

w tym na projekt: 

„rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga” – 

edycja 2 

198.000,00 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 10.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 10.000,00 

   z tego:  

   1.świadczenia na rzecz osób fizycznych  10.000,00 

  3110 świadczenia społeczne  10.000,00 

 85216  Zasiłki stałe 183.500,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 183.500,00 

   z tego:  

   1.świadczenia na rzecz osób fizycznych  183.500,00 

  3110 świadczenia społeczne  183.500,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 712.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 712.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  707.000,00 
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   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 598.000,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 460.000,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  86.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

12.000,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  3.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 109.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  15.000,00 

  4260 zakup energii 14.000,00 

  4270 zakup usług remontowych 3.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 800,00 

  4300 zakup usług pozostałych  43.000,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  4.000,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 9.000,00 

  4430 różne opłaty i składki  1.500,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.000,00 

  4480 podatek od nieruchomości 700,00 

  4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.500,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

3.500,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  5.000,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 193.700,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 193.700,00 

   1. wydatki jednostki budżetowej  192.700,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176.300,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 116.000,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  14.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

4.200,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  38.100,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.400,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 

  4300 zakup usług pozostałych  3.000,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 6.000,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.200,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

1.000,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  1.000,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00 

 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 60.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 60.000,00 

   z tego:  

   1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,00 
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  3110 świadczenia społeczne 60.000,00 

 85295  Pozostała działalność 314.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 14.000,00 

   z tego:  

   1.świadczenia na rzecz osób fizycznych  14.000,00 

  3110 świadczenia społeczne 14.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 300.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,00 

  

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

na zadania: 

- przebudowa i adaptacja budynku w Lipniku na potrzeby 

utworzenia placówki Senior +  

300.000,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9.500,00 

 85326 
 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

9.500,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 9.500,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  9.500,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.500,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  1.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

500,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  8.000,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 73.000,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 30.000,00 

   z tego:  

   1.świadczenia na rzecz osób fizycznych  30.000,00 

  3240 stypendia dla uczniów 28.000,00 

  3260 inne formy pomocy dla uczniów 2.000,00 

 85416 
 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 

43.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 43.000,00 

   z tego:  

   1.świadczenia na rzecz osób fizycznych  43.000,00 

  3240 stypendia dla uczniów (socjalne oraz za wybitne osiągnięcia)  43.000,00 

855   Rodzina  18.372.838,00 

 85501  Świadczenia wychowawcze 9.851.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 9.851.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  88.977,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.300,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 67.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  11.500,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

1.800,00 
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   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.677,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  1.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  1.677,00 

  

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 

5.000,00 

  

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 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  9.762.023,00 

  3110 świadczenia społeczne 9.762.023,00 

 85502 

 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

6.098.600,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 6.098.600,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  683.148,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 563.870,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 158.300,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.900,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  375.370,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

9.300,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 119.278,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  52.958,00 

  4300 zakup usług pozostałych 32.000,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 1.500,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.820,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

6.000,00 

  

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 

20.000,00 

  

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 

3.000,00 

   2.świadczenia na rzecz osób fizycznych  5.415.452,00 

  3110 świadczenia społeczne  5.414.952,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 

 85504  Wspieranie rodziny 569.500,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 569.500,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  113.500,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101.644,00 
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  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 80.120,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.500,00 

  4110 składki na ubezpieczenie społeczne  14.740,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  2.284,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.856,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  2.856,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 5.000,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 1.000,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  456.000,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600,00 

  3110 świadczenia społeczne  455.400,00 

 85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.695.538,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 312.350,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  311.550,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 230.419,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 179.919,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  32.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

4.500,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  1.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81.131,00 

  
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

1.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  5.000,00 

  4220 zakup środków żywności 35.000,00 

  4240 zakup środków dydaktycznych i książek 3.000,00 

  4260 zakup energii 16.000,00 

  4270 zakup usług remontowych 1.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 800,00 

  
4300 zakup usług pozostałych  

- w tym na realizację zadania: „ Maluch+” – 3.000 zł 

8.000,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  500,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 150,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.581,00 

  4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.600,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

500,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  800,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 800,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 1.383.188,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.383.188,00 
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6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

na zadania: 

- rozbudowa i przebudowa miejsko – gminnego żłobka 

w Kańczudze 

1.383.188,00 

 85508  Rodziny zastępcze 23.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 23.000,00 

   1. świadczenia na rzecz osób fizycznych  23.000,00 

  
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego  

23.000,00 

 85510  Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 90.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 90.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  90.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90.000,00 

  
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego  

90.000,00 

 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 2014r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

45.200,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 45.200,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  45.200,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.200,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 45.200,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  6.334.700,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.070.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 210.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  210.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 210.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  5.000,00 

  4260 zakup energii 2.000,00 

  4270 zakup usług remontowych 35.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  138.000,00 

  4430 różne opłaty i składki 30.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 860.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 860.000,00 

  

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

na zadania: 

- opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

(Lipnik Chodakówka Łopuszka Wieka)- 250.000 zł, 

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem 

sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Klonowej w Kańczudze – 

60.000 zł, 

860.000,00 
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- opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci 

kanalizacji deszczowej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 

50.000 zł, 

 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sietesz oraz 

przebudowa sieci wodociągowej w Medyni Kańczuckiej – 

500.000 zł.  

 90002  Gospodarka odpadami 2.350.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 2.350.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  2.349.900,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106.200,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 76.000,00 

  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.300,00 

  4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne  8.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14.500,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

2.400,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.243.700,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  5.000,00 

  4270 zakup usług remontowych 4.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  2.234.200,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

500,00 

   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  100,00 

  3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi 147.500,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 147.500,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  147.500,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  1.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 146.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  11.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  135.000,00 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  273.500,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 273.500,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  273.500,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.500,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  2.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 271.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  25.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  246.000,00 
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 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  2.170.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 600.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  600.000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  1.500,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 598.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  6.000,00 

  4260 zakup energii 350.000,00 

  4270 zakup usług remontowych  180.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 62.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 1.570.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.570.000,00 

  

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

- budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga – 170.000 zł - modernizacja oświetlania na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga – 1.400.000 zł 

1.570.000,00 

 
90019 

 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

20.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 20.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  20.000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  1.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  5.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 14.000,00 

 90026  Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  20.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 20.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  20.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 20.000,00 

 90095  Pozostała działalność 283.700,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 83.700,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  83.700,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.700,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  500.00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

200,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe  10.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 
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  4260 zakup energii 2.500,00 

  4270 zakup usług remontowych  15.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  25.000,00 

  4430 różne opłaty i składki 500,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 200.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 

  
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

na zadania: 

- budowa placu targowego w Kańczudze  

200.000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.316.050,00 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  810.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 810.000,00 

   z tego:  

   1. dotacje na zadania bieżące 810.000,00 

  
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury 

810.000,00 

 92116  Biblioteki 410.000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 410.000,00 

   z tego:  

   1. dotacje na zadania bieżące 410.000,00 

  
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury 

410.000,00 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 94.050,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 72.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  27.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych 26.000,00 

   2. dotacje na zadania bieżące 45.000,00 

  

2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 

przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów 

publicznych  

 

- konserwacja wnętrza Kościoła Parafia Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pantalowicach – 

45.000 zł,  

45.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 22.050,00 

   z tego:  

   1. dotacje na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 22.050,00 

  

6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów  

 

- dotacja dla Powiatu Przeworskiego na Rewitalizacja Kolei 

Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” 

22.050,00 

 92195  Pozostała działalność 2.000,00 
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   WYDATKI BIEŻĄCE 2.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  2.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 

926   Kultura fizyczna 1.320.160,00 

 92601  Obiekty sportowe 223.610,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 55.000,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  55.000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  3.500,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

500,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 25.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  14.000,00 

  4260 zakup energii 8.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  3.000,00 

  4430 różne opłaty i składki  1.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 168.610,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 168.610,00 

  

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

na zadania: 

- „opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu 

rekreacyjno – sportowego w Kańczudze ” – 100.000 zł, 

 

- opracowanie projektu budowlanego budowy trybuny na 

stadionie sportowym w m. Łopuszka Wielka – 8.610zł, 

 

- dostawa i montaż dwóch mobilnych trybun na stadionie 

sportowym w m. Łopuszka Wielka – 60.000zł – zadanie 

w ramach budżetu obywatelskiego 

168.610,00 

 92604  Instytucje kultury fizycznej  716.050,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 616.050,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  614.050,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 384.430,00 

  4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 312.000,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne  59.000,00 

  
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

8.430,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 229.620,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia  64.000,00 

  4260 zakup energii 70.000,00 
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  4270 zakup usług remontowych  10.000,00 

  4280 zakup usług zdrowotnych 800,00 

  4300 zakup usług pozostałych  37.000,00 

  4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.000,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 2.000,00 

  4430 różne opłaty i składki  800,00 

  4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.000,00 

  4480 Podatek od nieruchomości 15.000,00 

  
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 

20,00 

  4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23.000,00 

  
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

1.000,00 

   2.świadczenia na rzecz osób fizycznych  2.000,00 

  3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 100.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 

  

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

na zadania: 

- budowa infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej przy 

zbiorniku wodnym w m. Łopuszka Mała – 30.000zł, 

- modernizacja budynku zaplecza stadionu MKS w Kańczudze 

– 70.000 zł 

100.000,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 316.500,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 316.500,00 

   z tego:  

   1. wydatki jednostki budżetowej  20.000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 

  4300 zakup usług pozostałych  12.000,00 

   2. dotacje na zadania bieżące 296.500,00 

  
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

296.500,00 

 92695  Pozostała działalność 64.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 64.000,00 

   z tego:  

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 64.000,00 

  

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

na zadania: 

- zagospodarowanie przestrzeni publicznych poprzez budowę 

placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w m. Łopuszka 

Wielka i budowę placu zabaw w m. Sietesz  

64.000,00 

   OGÓŁEM WYDATKI  62.629.188,00 

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik 

Nr 1 do uchwały budżetowej. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga. 
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r. i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Kańczudze 

 

 

Łukasz Skóra 
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Załącznik do uchwały Nr XV/165/2020 

Rady Miejskiej w Kańczudze 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 

Podmiot 

otrzymujący 

dotację 

Kwota 

dotacji w 

zł 

Zadanie realizowane Rodzaj dotacji 

Samorząd 

Województwa 

Podkarpackiego 

34.000 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadnie:  

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

chodnika w miejscowości Łopuszka Mała, po stronie 

prawej w km ok 41+585 - 41+935 w obszarze 

zabudowanym  

Celowa na pomoc 

finansową na wydatki 

majątkowe 

Samorząd 

Województwa 

Podkarpackiego 

81.000 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadnie:  

 

- Opracowanie dokumentacji projektowej na ciąg 

pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem drogowym 

wzdłuż drogi wojewódzkiej od miejscowości 

Łopuszka Mała do miejscowości Pantalowice, po 

prawej stronie o długości około 2,7 km  

Celowa na pomoc 

finansową na wydatki 

majątkowe 

Samorząd 

Województwa 

Podkarpackiego 

12.300 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadnie:  

 

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

chodnika w miejscowości Pantalowice po stronie 

prawej w km ok 44+993 – 45+124  

Celowa na pomoc 

finansową na wydatki 

majątkowe 

Samorząd 

Województwa 

Podkarpackiego 

6.765 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadnie:  

 

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

chodnika w miejscowości Pantalowice, wzdłuż drogi 

gminnej DG 11740R o długości około 60m wraz 

z oświetleniem drogowym na odcinku zabudowanym 

Celowa na pomoc 

finansową na wydatki 

majątkowe 

Samorząd 

Województwa 

Podkarpackiego 

20.000 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadnie:  

 

- przebudowa skarpy chodnika i schodów przy ul. 

Piłsudskiego – 20.000 zł, 

Celowa na pomoc 

finansową na wydatki 

majątkowe 

Starostwo 

Powiatowe 

w Przeworsku 

150.000 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Przeworskiego na zadanie: 

- przebudowa drogi powiatowej P 1 629 R Widaczów 

– Świebodna – Pruchnik na odcinku w m. Wola 

Rzepińska – 150.000 zł, 

Celowa na pomoc 

finansową na wydatki 

majątkowe 

Starostwo 

Powiatowe 

w Przeworsku 

125.000 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Przeworskiego na zadanie: 

- opracowanie dokumentacji projektowych na 

przebudowę rozbudowę dróg powiatowych na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga – 125.000 zł  

Celowa na pomoc 

finansową na wydatki 

majątkowe 

Starostwo 

Powiatowe 
22.050 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Przeworskiego na zadanie: 

Celowa na pomoc 

finansową na wydatki 
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w Przeworsku - Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk 

Wąskotorowy – Dynów” 

majątkowe 

Gmina Miejska 

Rzeszów 
2.000 

dotacja dla Gminy Miejskiej Rzeszów na Izbę 

Wytrzeźwień na opiekę nad osobami nietrzeźwymi  

celowa na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień między 

jednostkami sektora 

finansów publicznych 

Gmina Pruchnik 4.000 

Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego 

Przedszkola z terenu innej Gminy 

Dotacja celowa 

Gmina Przeworsk 17.000 

Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego 

Przedszkola z terenu innej Gminy  

Dotacja celowa  

Gmina 

Trzebownisko 
1.000 

Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego 

Przedszkola z terenu innej Gminy  

Dotacja celowa  

Miasto Łańcut 12.000 

Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego 

Przedszkola z terenu innej Gminy  

Dotacja celowa  

Miasto Przeworsk 22.000 

Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego 

Przedszkola z terenu innej Gminy  

Dotacja celowa  

Miasto Rzeszów 3.000 

Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego 

Przedszkola z terenu innej Gminy 

Dotacja celowa 

Gmina Jawornik 

Polski 
8.000 

Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego 

na terenie innej Gminy (inne formy wychowania 

przedszkolnego)  

Dotacja celowa  

Gmina Zarzecze 6.000 

Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego 

na terenie innej Gminy (inne formy wychowania 

przedszkolnego)  

Dotacja celowa  

Ośrodek Kultury 810.000 
koszty bieżące działalności Ośrodka Kultury Miasta 

i Gminy  
Podmiotowa 

Biblioteka 410.000 
koszty bieżące działalności Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy 
Podmiotowa 

    

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 

Podmiot otrzymujący 

dotację 

Kwota 

dotacji w 

zł 

Zadanie realizowane Rodzaj dotacji 

Podmiot wybrany na 

podstawie złożonych 

wniosków (kluby 

sportowe) 

 

296.500 

 

 

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy zgodnie z § 

2 Uchwały Rady Miejskiej w Kańczudze Nr III/14/2014 

z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie określenia warunków 

i trybu finansowani rozwoju sportu na terenie Miasta 

i Gminy Kańczuga 

celowa na zadanie 

zlecone  

Parafia Rzymsko 

Katolicka 

w Pantalowicach 

45.000 

dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 

Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny na konserwacje wnętrza  

celowa na 

wydatki bieżące 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Sieteszy 
12.000 Koszty bieżącej działalności – gotowość bojowa podmiotowa 
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