
 

 

UCHWAŁA NR XI/72/2019 

RADY GMINY KREMPNA 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Uchwała budżetowa na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 506, z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.237, art. 239 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm) Rada Gminy 

Krempna 

uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 8.350.787,00 złz tego: 

a) bieżące w kwocie 8.241.787,00 zł 

b) majątkowe w kwocie 109.000,00 zł jak poniżej: 

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 

1 2 3 4 5 

bieżące 

020   Leśnictwo 6.000,00 

 02001  Gospodarka leśna 6.000,00 

 0970  Wpływy z różnych dochodów – wpłata z tytułu niedoboru drewna 6.000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 74.500,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74.500,00 

  0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 

i użytkowanie wieczyste nieruchomości – użytkowanie wieczyste 

900,00 

  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 

73.600,00 

750   Administracja publiczna 14.818,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 14.718,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

14.718,00 
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gminie (związkom gmin) ustawami 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

100,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

407,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

407,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

407,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.588,00 

 75414  Obrona cywilna 2.588,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

2.588,00 

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

1.616.210,00 

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.000,00 

  0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej 

1.000,00 

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

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

591.100,00 

  0310 Podatek od nieruchomości 305.000,00 

  0320 Podatek rolny 3.900,00 

  0330 Podatek leśny 282.200,00 

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

i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych 

365.573,00 

  0310 Podatek od nieruchomości 230.173,00 

  0320 Podatek rolny 27.200,00 

  0330 Podatek leśny 26.700,00 

  0340 Podatek od środków transportowych 21.500,00 

  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60.000,00 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

28.000,00 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 5.000,00 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 23.000,00 

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 630.537,00 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 630.537,00 
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758   Różne rozliczenia 3.457.294,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

1.280.432,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.280.432,00 

 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.030.127,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.030.127,00 

 75814  Różne rozliczenia finansowe 29.890,00 

  0920 Pozostałe odsetki – odsetki bankowe 1.900,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych VAT za lata 

2017 i 2018 

27.990,00 

 75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 116.845,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 116.845,00 

852   Pomoc społeczna 182.970,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej. 

7.800,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 

7.800,00 

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

49.200,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 

49.200,00 

 85216  Zasiłki stałe 82.000,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 

82.000,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 26.870,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 

26.870,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.400,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

7.400,00 

 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 9.700,00 

  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 

500,00 

  0830 Wpływy z usług – wpłata za dożywianie uczniów 9.200,00 

     

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 9.000,00 

 85417  Szkolne schroniska młodzieżowe 9.000,00 

  0830 Wpływy z usług – opłata za korzystanie ze schronisk szkolnych 9.000,00 

855   Rodzina 2.686.500,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 1.449.000,00 
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  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracja rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

1.449.000,00 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1.160.600,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

1.156.600,00 

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami - wpływy od dłużników alimentacyjnych 

4.000,00 

 85504  Wspieranie rodziny 69.100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

69.100,00 

 85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

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

o ustaleniu i wypłaci zasiłków dla opiekunów 

7.800,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

7.800,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 191.500,00 

 90002  Gospodarka odpadami 190.000,00 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

190.000,00 

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

korzystanie ze środowiska 

1.500,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat – opłata za korzystanie ze środowiska 1.500,00 

bieżące razem: 8.241.787,00 

majątkowe 

020   Leśnictwo 75.000,00 

 02001  Gospodarka leśna 75.000,00 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży 

drewna 

75.000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 34.000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34.000,00 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 34.000,00 

majątkowe razem: 109.000,00 

Ogółem: 8.350.787,00 

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 8.617.768,00 zł z tego: 

a) wydatki bieżące 8.241.787,00 zł 

b) wydatki majątkowe 375.981,00 zł 

jak poniżej: 
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§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 266.981,00 zł. 

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z kredytu bankowego 

długoterminowego  

w wysokości 266.981 zł. 

Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym –  

266.981,00 zł 

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 171.142,75 zł 

Paragraf 992 – spłata otrzymanych pożyczek i kredytów 171.142,75 zł 

3. Ustal się przychody w kwocie 438.123,75 zł, z następujących źródeł: 

a) Kredytu długoterminowego w kwocie 438.123,75 zł 

Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  

438.123,75 zł 

4. Ustala się limit zobowiązań: 

1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 

do kwoty 100.000 zł. 

2) Z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do 

kwoty 266.981,00 zł. 

3) Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych  

w kwocie 171.142,75 zł. 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną i celową w wysokości 60.000 zł 

 z tego: 

- rezerwa ogólna 36.968 zł 

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 23.032 zł 

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym 

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego z budżetu gminy 

w wysokości: 196.100,64 zł. 

z tego:  

a) dopłata do dostarczania wody w kwocie: 56.567,76 zł 

b) dopłata do odprowadzania oczyszczonych ścieków w kwocie: 139.532,88 zł 

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetowe gminy związane ze szczególnymi zasadami 

wykonania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z załączoną tabelą: 

Dział 

Rozdz. 
§ TREŚĆ Wydatki Dochody 

1 2 3 4 5 

75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw 

 23.000,00 
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 0480 Wpływ opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu 

 23.000,00 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 22.800,00  

 3110 Świadczenia społeczne 9.000,00  

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00  

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00  

 4300 Zakup usług pozostałych 4.800,00  

85153  Zwalczanie narkomanii 200,00  

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00  

     

  RAZEM 23.000,00 23.000,00 

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

gminy wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zgodnie 

z załączonymi tabelami: 

DOCHODY 

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

900 90019 Wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego, opłaty za 

korzystanie ze środowiska 

1.500 

WYDATKI 

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zakup worków 

na śmieci 

1.500 

§ 8. 1. Dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie. 

 DOCHODY 

Dz. Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 

1 2 3 4 5 

750   Administracja publiczna 14.818,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 14.718,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

14.718,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

100,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

407,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

407,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.588,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 19 – Poz. 689



 75414  Obrona cywilna 2.588,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

2.588,00 

852   Pomoc społeczna 7.400,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.400,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

7.400,00 

855   Rodzina 2.682.500,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 1.449.000,00 

  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 

1.449.000,00 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1.156.600,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

1.156.600,00 

 85504  Wspieranie rodziny 69.100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

69.100,00 

 85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

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

wypłaci zasiłków dla opiekunów 

7.800,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

7.800,00 

     

   RAZEM 2.707.713,00 

 

WYDATKI 

 

Dz. Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 

1 2 3 4 5 

750   Administracja publiczna 14.818,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 14.718,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.911,17 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.400,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.046,24 
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  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 100,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

407,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

407,00 

  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 340,44 

  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 58,22 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

8,34 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.588,00 

 75414  Obrona cywilna 2.588,00 

  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2.164,78 

  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 370,18 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

53,04 

852   Pomoc społeczna 7.400,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.400,00 

  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 7.400,00 

855   Rodzina 2.682.500,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 1.449.000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 1.436.683,00 

  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 7.500,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 638,00 

  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.459,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

96,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 910,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.370,00 

  4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 344,00 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1.156.600,00 

  3110 Świadczenia społeczne 1.077.753,00 

  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 8.116,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.478,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48.079 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

284,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.300,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 21 – Poz. 689



  4260 Zakup energii 1.500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 13.427,00 

  4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 596,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

1.067,00 

 85504  Wspieranie rodziny 69.100,00 

  3110 Świadczenia społeczne 66.870,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.482,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 266,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

36,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 446,00 

 85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaci 

zasiłków dla opiekunów 

7.800,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.800 

     

   Razem 2.707.713,00 

 

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetowe z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

zgodnie  

z załączonymi tabelami: 

DOCHODY 

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka 

odpadami - wpłata mieszkańców za odbiór odpadów 

komunalnych 

190.000 

WYDATKI 

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka 

odpadami – zapłata za odbiór, transport oraz przyjęcie odpadów 

komunalnych 

190.000 

 

§ 10. Upoważnia się Wójta do: 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

do wysokości 100.000 zł. 

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 
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3. Przeniesień w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na 

uposażenia  

i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące. 

4. Przeniesień w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki 

przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy. 

5. Przeniesień w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki 

majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące. 

6. Przeniesień planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami  

z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich objętych wieloletnią prognozą 

finansową. 

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku 

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy Krempna 

  

Wiesław Kmiecik 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/72/2019 

Rady Gminy Krempna 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora  

 finansów publicznych 

 Dział  Rozdział  Treść 

 Kwota dotacji w zł 

 Podmiotowej  Przedmiotowej  Celowej 

 1  2  3  4  5  6 

 Jednostka sektora 

finansów 

publicznych 

 Nazwa jednostki 

      

400 40002 Zakład Gospodarki Komunalnej 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę- 

Dopłaty na pokrycie różnic cen dostarczanej 

wody 

- 56.567,76 - 

900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej 

Dopłata na pokrycie różnic cen do 

odprowadzanych oczyszczonych ścieków 

- 139.532,88 - 

921 92109 Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 

Koszty bieżące działalności GOKIR 
61.000 - - 

921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 

Koszty bieżące działalności biblioteki 
42.000 - - 

851 85151 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek 

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

– dotacja dla Samodzielnego Publicznego 

Ośrodka Zdrowia w Krempnej - budowa 

schodołazu 

    14.000 

 Jednostki 

nienależące do 

sektora finansów 

publicznych 

 Nazwa zadania       

926 92605 Dotacja celowa na zadania realizowane na 

podstawie Uchwały Rady Gminy Krempna Nr 

IV/20/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie 

określenia warunków i trybu wspierania 

finansowego zadania własnego Gminy Krempna 

w zakresie tworzenia warunków sprzyjających 

rozwojowi sportu. 

    15.000 

 OGÓŁEM  103.000  196.100,64  29.000 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/72/2019 

Rady Gminy Krempna 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  

 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KREMPNEJ 

 NA 2020 ROK 

 PRZYCHODY OGÓŁEM  457.371,00 

w tym:   

- odpłatność za dostarczanie wody 90.702,24 

- dotacja przedmiotowa – dostarczanie wody 56.567,76 

- odpłatność za zrzut ścieków 118.910,12 

- dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków 139.532,88 

- odpłatność za oczyszczanie miast i wsi 13.540,00 

- odpłatność za utrzymanie zieleni 1.000,00 

- odpłatność za pozostałą działalność 2.320,00 

- stan środków obrotowych netto na początek okresu 34.798,00 

    

 KOSZTY OGÓŁEM  457.371,00 

w tym: 

 

  

- bieżące 422.573,00 

- stan środków obrotowych netto na koniec okresu 34.798,00 
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