
UCHWAŁA NR XI/95/2019
RADY GMINY HACZÓW

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Haczów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237 oraz art. 239 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z póź.zm)             

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2020 w łącznej kwocie 44.211.414,00 zł, w  tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 40.703.533,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie  3.507.881,00 złwg tabeli podanej poniżej:

Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 1.817.740,00

Dochody bieżące 800,00
01095 Pozostała działalność 800,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 
/czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich/

800,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.816.940,00
Dochody majątkowe 1.816.940,00
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.816.940,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego – RPO 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów – 
etap II”

1.106.000,00

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł – PROW 
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 

710.940,00
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etap I – refundacja za rok 2019”
700 Gospodarka mieszkaniowa 1.082.031,00

Dochody bieżące 305.210,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.082.031,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości 10.210,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 
/czynsze najmu/

250.000,00

0830 Wpływy z usług /zwroty za media/ 45.000,00
Dochody majątkowe 776.821,00

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych /Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych „Rozbudowa, nadbudowa, 
przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Haczowie”

255.620,00

1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

521.201,00

6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

521.201,00

PROW „Przebudowa pomieszczeń wraz z dostawą 
wyposażenia, montażem instalacji fotowoltaicznej 
w budynku GOKiW 
w Haczowie” – refundacja za rok 2019 oraz 2020”

484.549,00

PROW LEADER „Przebudowa pomieszczeń w budynku 
DL we Wzdowie” 36.652,00

750 Administracja publiczna 49.351,00
Dochody bieżące 49.351,00

75011 Urzędy wojewódzkie 48.651,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami (Urząd Wojewódzki)

48.651,00

Zadania z zakresu spraw obywatelskich 42.147,00
Obrona narodowa 3.108,00
Ewidencja działalności gospodarczej 3.396,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów /terminowe odprowadzenie 
składek ZUS i podatku/ 500,00

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 (kwalifikacja wojskowa)

100,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek /kapitalizacja 
odsetek/ 50,00

0970 Wpływy z różnych dochodów /terminowe 
odprowadzenie składek ZUS i podatku/ 50,00
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751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.887,00

Dochody bieżące 1.887,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli  i ochrony prawa 1.887,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami (aktualizacja rejestru wyborców)

1.887,00

752 Obrona narodowa 1.500,00

Dochody bieżące 1.500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1.500,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

1.500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 2.587,00

Dochody bieżące 2.587,00
75414 Obrona cywilna 2.587,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

2.587,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem

7.762.271,00

Dochody bieżące 7.762.271,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 10.000,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób 
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00

75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych

869.445,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 812.626,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 18.669,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 31.026,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 7.124,00

75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych

1.470.000,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 530.000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 753.000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 17.000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 40.000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30.000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000,00

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw

125.000,00
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0410 Wpływy z opłaty skarbowej 19.000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 88.000,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

18.000,00

zajęcie pasa drogowego 10.000,00
Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 8.000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 5.287.826,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 5.284.826,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3.000,00
758 Różne rozliczenia 16.358.761,00

Dochody bieżące 16.358.761,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 9.188.649,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9.188.649,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.910.622,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.910.622,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 259.490,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 259.490,00
801 Oświata i wychowanie 1.015.034,00

Dochody bieżące 1.015.034,00
80101 Szkoły podstawowe 107.341,00

0830 Wpływy z usług /wpłaty za wyżywienie/ 105.411,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek /kapitalizacja 
odsetek/

410,00

0970 Wpływy z różnych dochodów /terminowe odprowadzenie 
składek ZUS / 1.520,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 36.551,00

0830 Wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania 
w oddziałach przedszkolnych/ 3.500,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)

33.051,00

80104 Przedszkola 476.672,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 40.300,00

0830 Wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania 
przedszkolnego w publicznym przedszkolu/ 50.000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów /terminowe odprowadzenie 
składek ZUS i podatku/ 250,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od 
nieterminowych wpłat oraz kapitalizacja odsetek/ 100,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)

296.022,00

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego /na dzieci 
uczęszczające do przedszkola niepublicznego/

90.000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 394.470,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 
w jednostkach realizujących zadania z zakresu 210.000,00
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wychowania przedszkolnego
0830 Wpływy z usług /wpłaty za wyżywienie/ 184.470,00

852 Pomoc społeczna 318.400,00
Dochody bieżące 318.400,00

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej

12.600,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)

12.600,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 
składki na ubecz. emerytalne i rentowe 91.700,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)

91.700,00

85216 Zasiłki stałe 89.050,00
0940 Wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych/ 150,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)

88.900,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 64.350,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)

64.350,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 60.700,00

0830 Wpływy z usług /wpłaty za usługi opiekuńcze/ 30.000,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

30.700,00

855 Rodzina 13.205.900,00
Dochody bieżące 13.205.900,00

85501 Świadczenia wychowawcze 8.687.000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek /od nieterminowych 
wpłat/ 1.000,00

0940 Wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych/ 5.000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin) związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 
w wychowaniu dzieci

8.681.000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.121.400,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od 
nieterminowych wpłat/ 1.000,00

0940 Wpływy z rozliczeń /zwroty nienależnie pobranych 
świadczeń/ 10.000,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

4.095.400,00

85502

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami /5% należnych 

15.000,00
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dochodów/
85504 Wspieranie rodziny 382.200,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

382.200,00

85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 
zgodnie 
z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów

15.300,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

15.300,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.878.299,00
Dochody bieżące 1.681.832,00

90002 Gospodarka odpadami 1.873.299,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw /wpłaty mieszkańców za 
gospodarowanie odpadami/

1.676.832,00

Dochody majątkowe 196.467,00
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

196.467,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 
RPO „Budowa 
i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, realizowanych na działce ew. 2892/26 
w miejscowości Haczów”

196.467,00

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

5.000,00

0690 Wpływy z różnych opłat /opłata za korzystanie ze 
środowiska/

5.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 717.653,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 717.653,00

Dochody majątkowe 717.653,00
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

717.653,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 
RPO „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego 
w Haczowie”

717.653,00

Razem 44.211.414,00
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§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2020 w łącznej kwocie 46.338.565,16 zł  w  tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie: 39.839.393,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.499.172,16 złwg poniższej tabeli:
DZIAŁ ROZDZIA

Ł
§ TREŚĆ Kwota

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.519.337,16
01030 Izby rolnicze 17.000,00

Wydatki bieżące w tym: 17.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 17.000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

17.000,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

17.000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.482.337,16
Wydatki majątkowe w tym: 2.482.337,16
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.482.337,16
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

2.482.337,16

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Haczów- II etap”

1.106.000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Haczów- II etap”

1.376.337,16

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 20.000,00
Wydatki majątkowe w tym: 20.000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Drogi 
dojazdowe do pól /udział własny/

20.000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę

2.000,00

40002 Dostarczanie wody 2.000,00
Wydatki bieżące w tym: 2.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 2.000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

2.000,00

4430 Różne opłaty i składki 2.000,00
600 Transport i łączność 1.339.034,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 114.000,00
Wydatki majątkowe w tym: 114.000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 114.000,00

6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

114.000,00

Buków – chodnik wojewódzki w kierunku Jasionowa 114.000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 300.000,00

Wydatki majątkowe w tym: 300.000,00

6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

300.000,00

Haczów – chodniki powiatowy w kierunku Bzianki 100.000,00
Jasionów przez wieś - chodniki powiatowy w kierunku 
Turzego Pola 

100.000,00

Jabłonica Polska - chodniki powiatowy w kierunku 
Haczowa

100.000,00
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60016 Drogi publiczne gminne 337.000,00
Wydatki bieżące w tym: 337.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 337.000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

337.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130.000,00
4270 Zakup usług remontowych 5.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 200.000,00
4430 Różne opłaty i składki 2.000,00

60017 Drogi wewnętrzne 307.960,00
Wydatki bieżące w tym: 17.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 17.000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

17.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00
4270 Zakup usług remontowych 3.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00
4430 Różne opłaty i składki 2.000,00

Wydatki majątkowe w tym: 290.960,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 290.960,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290.960,00
Haczów – Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze obok 
przedszkola oraz dojazdu do boiska „Orlik” – F. sołecki

39.074,00

Haczów – Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze obok 
przedszkola oraz dojazdu do boiska „Orlik”

13.000,00

Wzdów – Wykonanie nawierzchni drogi gminnej asfaltowej 
(za parkiem) – F. sołecki

39.074,00

Wzdów – Wykonanie nawierzchni drogi gminnej asfaltowej 
(za parkiem)

26.000,00

Malinówka - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej 
Nr 446 za DL 

49.226,00

Malinówka - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej 
Nr 1345/2

30.000,00

Trześniów - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 
2384/88 – bloki PGR

26.757,00

Trześniów - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 900, 
1068 - Jaworski

30.402,00

Jasionów - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 
472 /p.Kukuliński/

37.427,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.000,00
Wydatki majątkowe w tym: 20.000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00
Malinówka – Opracowanie dokumentacji projektowo-
budowlanej na realizację zadania stabilizacja osuwiska, 
w celu zabezpieczenia drogi gminnej „Mogiły”

20.000,00

60095 Pozostała działalność 260.074,00
Wydatki bieżące w tym: 21.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 21.000,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

17.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00
4270 Zakup usług remontowych 2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00
4430 Różne opłaty i składki 1.000,00
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Wydatki majątkowe w tym: 239.074,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 239.074,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 239.074,00
Jabłonica Polska – Dalsza kontynuacja budowy chodnika 
przy drodze gminnej Nr 11572R – F. sołecki+ środki własne

139.074,00

Buków – Wykonanie chodnika przy drodze gminnej 100.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1.674.128,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.674.128,00
Wydatki bieżące w tym: 637.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 637.000,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54.000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

572.900,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80.000,00
4260 Zakup energii 300.000,00
4270 Zakup usług remontowych 10.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 60.000,00
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500,00
4430 Różne opłaty i składki 60.000,00
4480 Podatek od nieruchomości 58.000,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego
400,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00
Wydatki majątkowe w tym: 1.037.128,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1.037.128,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.037.128,00
Haczów – Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku 
WTZ

511.244,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

513.884,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 267.491,14
Przebudowa pomieszczeń wraz z dostawa wyposażenia, 
montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku GOKiW

230.839,14

Wzdów – Przebudowa pomieszczeń w budynku  DL /wniosek 
LGD/

36.652,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 246.392,86
Przebudowa pomieszczeń wraz z dostawa wyposażenia, 
montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku GOKiW

183.044,86

Wzdów – Przebudowa pomieszczeń w budynku  DL /wniosek 
LGD/

63.348,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

12.000,00

Akty notarialne 12.000,00
710 Działalność usługowa 81.500,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 35.500,00
Wydatki bieżące w tym: 35.500,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 35.500,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35.000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

500,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00
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71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 46.000,00
Wydatki bieżące w tym: 46.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 46.000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

46.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00
4430 Różne opłaty i składki 2.000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00

720 Informatyka 3.834,00
72095 Pozostała działalność 3.834,00

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.834,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.610,57
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 443,43
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 474,58
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,60
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
63,96

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

10,86

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 100,01
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 16,99
4307 Zakup usług pozostałych 28,21
4309 Zakup usług pozostałych 4,79

750 Administracja publiczna 4.476.911,00
75011 Urzędy Wojewódzkie 221.100,00

Wydatki bieżące w tym: 221.100,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 221.100,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215.100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
6.100,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

6.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00
75022 Rady Gmin 171.000,00

Wydatki bieżące w tym: 171.000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 160.000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 160.000,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 11.000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

11.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00
4220 Zakup środków żywności 3.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.235.573,00
Wydatki bieżące w tym: 3.235.573,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16.000,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 3.219.573,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.773.000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.189.000,00
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4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149.000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 348.000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
47.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

446.573,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

33.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75.000,00
4260 Zakup energii 60.000,00
4270 Zakup usług remontowych 1.000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 150.000,00
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.300,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii
500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 35.000,00
4430 Różne opłaty i składki 6.000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.273,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3.000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
20.000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00
Wydatki bieżące w tym: 100,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 116.000,00

Wydatki bieżące w tym: 116.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 116.000,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

114.000,00

4190 Nagrody konkursowe 5.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego

599.900,00

Wydatki bieżące w tym: 599.900,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 598.900,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 534.600,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 413.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79.700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
10.900,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

64.300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00
4260 Zakup energii 3.000,00
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4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 22.000,00
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00
4430 Różne opłaty i składki 1.750,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.700,00
4480 Podatek od nieruchomości 250,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
8.000,00

75095 Pozostała działalność 133.238,00
Wydatki bieżące w tym: 133.238,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 95.000,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 38.238,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

37.238,00

4190 Nagrody konkursowe 3.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00
4430 Różne opłaty i składki 15.000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.238,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. 
kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.887,00

75101 Urzędy naczelnych organów władz państwowej, 
kontroli  i ochrony prawa 1.887,00

Wydatki bieżące w tym: 1.887,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.887,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 1.887,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.887,00
752 Obrona narodowa 1.500,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1.500,00
Wydatki bieżące w tym: 1.500,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.500,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 1.500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 700,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

263.787,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 260.200,00
Wydatki bieżące w tym: 240.200,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40.000,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 200.200,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.400,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
400,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45.000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

146.800,00

4190 Nagrody konkursowe 6.000,00
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00
4220 Zakup środków żywności 4.000,00
4260 Zakup energii 10.000,00
4270 Zakup usług remontowych 2.000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.800,00
4430 Różne opłaty i składki 38.000,00

Wydatki majątkowe w tym: 20.000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00

6230
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora 
finansów

20.000,00

Jasionów OSP – dotacja do zakupu narzędzi hydraulicznych 20.000,00
75414 Obrona cywilna 2.587,00

Wydatki bieżące w tym: 2.587,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 2.587,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.587,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.587,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 1.000,00

Wydatki bieżące w tym: 1.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

1.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00
757 Obsługa długu publicznego 113.000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego

113.000,00

Wydatki bieżące w tym: 113.000,00
1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 110.000,00

8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
kredytów i pożyczek

110.000,00

2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 3.000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

3.000,00

4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00
758 Różne rozliczenia 505.000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 505.000,00
Wydatki bieżące w tym: 505.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 505.000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

505.000,00

4810 Rezerwy /ogólna/ 50.000,00
4810 Rezerwa celowa 455.000,00

801 Oświata i wychowanie 14.769.230,00
80101 Szkoły podstawowe 10.223.290,00

Wydatki bieżące w tym: 10.103.290,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 375.400,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 375.400,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 9.727.890,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.467.900,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.467.700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 544.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.263.300,00
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4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

184.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.900,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

1.259.990,00

4190 Nagrody konkursowe 6.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117.100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26.600,00
4260 Zakup energii 452.700,00
4270 Zakup usług remontowych 60.000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5.700,00
4300 Zakup usług pozostałych 276.500,00
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 12.500,00
4430 Różne opłaty i składki 13.200,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 277.190,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
1.200,00

Wydatki majątkowe w tym: 120.000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 120.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000,00
Malinówka – Renowacja elewacji szkoły podstawowej 70.000,00
Trześniów – Plac zabaw /Program małej infrastruktury 
Otwarta Strefa Aktywności OSA/

50.000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 384.340,00
Wydatki bieżące w tym: 384.340,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.450,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17.450,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 366.890,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 315.760,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240.960,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47.800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
6.800,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

51.130,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.700,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.400,00
4260 Zakup energii 27.200,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 

od innych jednostek samorządu terytorialnego
3.500,00

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.330,00
80104 Przedszkola 2.504.810,00

Wydatki bieżące w tym: 2.504.810,00
1) dotacje na zadania bieżące 884.610,00

2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego (dla Gminy 
Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno dla dzieci 
uczęszczających do przedszkola niepublicznego)                        

90.000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty

794.610,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.650,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 55.650,00
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3) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.564.550,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.398.750,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.070.150,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 208.600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
29.700,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

165.800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.400,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.100,00
4260 Zakup energii 21.000,00
4270 Zakup usług remontowych 5.000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.200,00
4300 Zakup usług pozostałych 13.000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 

od innych jednostek samorządu terytorialnego
50.000,00

4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.700,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00
4430 Różne opłaty i składki 1.000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.200,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
200,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 42.800,00
Wydatki bieżące w tym: 42.800,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.800,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42.800,00
80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 58.100,00

Wydatki bieżące w tym: 58.100,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 58.100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

58.100,00

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

58.100,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 874.080,00
Wydatki bieżące w tym: 874.080,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.700,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 872.380,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 384.300,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55.200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
7.900,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

488.080,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59.450,00
4220 Zakup środków żywności 394.470,00
4260 Zakup energii 15.000,00
4270 Zakup usług remontowych 1.800,00
4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.460,00
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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

43.680,00

Wydatki bieżące w tym: 43.680,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 43.680,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.370,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.070,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
700,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

7.310,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.100,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 210,00

80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych

468.420,00

Wydatki bieżące w tym: 468.420,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.050,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.050,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 457.370,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 361.880,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277.480,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53.400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
7.600,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

95.490,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 66.000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.490,00

80195 Pozostała działalność 169.710,00
Wydatki bieżące w tym: 169.710,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 169.710,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37.000,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

132.210,00

4190 Nagrody konkursowe 4.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00
4260 Zakup energii 25.000,00
4270 Zakup usług remontowych 4.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91.210,00

851 Ochrona zdrowia 88.000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 6.000,00

Wydatki bieżące w tym: 6.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 6.000,00
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a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

6.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00
4220 Zakup środków żywności 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82.000,00
Wydatki bieżące w tym: 82.000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.000,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 74.000,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.300,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.300,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

48.700,00

4190 Nagrody konkursowe 5.300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.140,00
4220 Zakup środków żywności 8.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20.180,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.080,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
2.000,00

852 Pomoc społeczna 1.619.815,00
85202 Domy pomocy społecznej 319.200,00

Wydatki bieżące w tym: 319.200,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 319.200,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

319.200,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego

319.000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00
85203 Ośrodki wsparcia 17.000,00

Wydatki bieżące w tym: 17.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 17.000,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

17.000,00

4300 Zakup usług pozostałych 17.000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie
7.600,00

Wydatki bieżące w tym: 7.600,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 7.600,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

7.600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 740,00
4300 Zakup usług pozostałych 6.260,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
600,00

85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej

12.600,00

Wydatki bieżące w tym: 12.600,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 12.600,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

12.600,00

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12.600,00
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85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 
składki na ubecz. emerytalne i rentowe

157.000,00

Wydatki bieżące w tym: 157.000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 157.000,00

3110 Świadczenia społeczne 157.000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 13.000,00

Wydatki bieżące w tym: 13.000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000,00

3110 Świadczenia społeczne 13.000,00
85216 Zasiłki stałe 89.050,00

Wydatki bieżące w tym: 89.050,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.900,00

3110 Świadczenia społeczne 88.900,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 150,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

150,00

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 150,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 718.000,00

Wydatki bieżące w tym: 718.000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.700,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 715.300,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 647.000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 510.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89.000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
6.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00
b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

68.300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00
4260 Zakup energii 6.500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.800,00
4410 Podróże służbowe krajowe 13.000,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.500,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
5.000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

233.365,00

Wydatki bieżące w tym: 233.365,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.025,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.025,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 232.340,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 218.700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31.800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4.200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65.700,00
b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 13.640,00
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zadań
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 8.800,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.240,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
200,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 53.000,00
Wydatki bieżące w tym: 53.000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000,00

3110 Świadczenia społeczne 50.000,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 3.000,00
b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

3.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 574.680,00
85401 Świetlice szkolne 527.730,00

Wydatki bieżące w tym: 527.730,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.050,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23.050,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 504.680,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 489.440,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 374.140,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73.300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
10.600,00

b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

15.240,00

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.240,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 16.950,00

Wydatki bieżące w tym: 16.950,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 16.650,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.320,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.520,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
300,00

b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

330,00

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 330,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym
30.000,00

Wydatki bieżące w tym: 30.000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00

3240 Stypendia dla uczniów 30.000,00
855 Rodzina 13.301.900,00

85501 Świadczenia wychowawcze 8.687.000,00
Wydatki bieżące w tym: 8.687.000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.607.811,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600,00
3110 Świadczenia społeczne 8.607.211,00
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2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 79.189,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.194,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.250,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
1.184,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60,00
b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

14.995,00

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00
4260 Zakup energii 900,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.431,00
4580 Pozostałe odsetki 1.000,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
564,00

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.126.400,00

Wydatki bieżące w tym: 4.126.400,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.698.348,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 800,00
3110 Świadczenia społeczne 3.697.548,00

2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 428.052,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 392.252,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 293.000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
2.452,00

b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

35.800,00

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 10.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.500,00
4260 Zakup energii 3.000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 8.000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00
4580 Pozostałe odsetki 1.000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
2.000,00

85504 Wspieranie rodziny 439.200,00
Wydatki bieżące w tym: 439.200,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 370.300,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00
3110 Świadczenia społeczne 369.900,00

2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 68.900,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.740,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48.250,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.721,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 1.269,00
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Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

8.160,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.260,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.300,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
800,00

85508 Rodziny zastępcze 10.000,00
Wydatki bieżące w tym: 10.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 10.000,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

10.000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego

10.000,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 24.000,00
Wydatki bieżące w tym: 24.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 24.000,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

24.000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego

24.000,00

85513
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie 
z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów

15.300,00

Wydatki bieżące w tym: 15.300,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 15.300,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 15.300,00

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 15.300,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.013.297,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 587.350,00
Wydatki bieżące w tym: 147.350,00
1) dotacje na zadania bieżące 145.350,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 
zakładu budżetowego

145.350,00

2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 2.000,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

2.000,00

4430 Różne opłaty i składki 2.000,00
Wydatki majątkowe w tym: 440.000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 440.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 440.000,00
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 
Haczów

100.000,00

Jabłonica Polska – Wykonanie odcinków sieci 
kanalizacyjnej

250.000,00

Malinówka – Wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej 90.000,00
90002 Gospodarka odpadami 1.873.299,00

Wydatki bieżące w tym: 1.588.999,00
1) dotacje na zadania bieżące 416.000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
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2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego (dla Gminy Krosno 
w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie)                        

416.000,00

2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.172.999,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 146.000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00
4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 5.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
2.700,00

b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

1.026.999,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 872.727,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.272,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej
1.000,00

Wydatki majątkowe w tym: 284.300,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 284.300,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

284.300,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 196.467,00
„Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych” UE RPO

196.467,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87.833,00
„Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych” własne

87.833,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 35.000,00
Wydatki bieżące w tym: 35.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 35.000,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

35.000,00

4300 Zakup usług pozostałych 35.000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000,00

Wydatki bieżące w tym: 2.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 2.000,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

2.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 485.648,00

Wydatki bieżące w tym: 321.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 321.000,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

321.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00
4260 Zakup energii 190.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 130.000,00

Wydatki majątkowe w tym: 164.648,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 164.648,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164.648,00
Malinówka - Wykonanie oświetlenia drogi gminnej 591/4, 
598, 605 – F. sołecki + środki własne

49.074,00

Malinówka – Projekt techniczny oświetlenia II Koźliniec 12.000,00
Jabłonica Polska - Wykonanie oświetlenia 28.500,00
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Jasionów - Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej 
w kierunku p. Koźmy – F. sołecki + środki własne

60.074,00

Trześniów - Wykonanie oświetlenia stadionu 15.000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 25.000,00

Wydatki majątkowe w tym: 25.000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.000,00

6210
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 
budżetowych

25.000,00

Zakup wozu asenizacyjnego dla Zakładu ds. Gospodarki 
Wodno-Ściekowej w Haczowie 

25.000,00

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

5.000,00

Wydatki bieżące w tym: 5.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 5.000,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

5.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.869.725,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 516.000,00

Wydatki bieżące w tym: 516.000,00
1) dotacje na zadania bieżące 516.000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury

516.000,00

92116 Biblioteki 412.000,00
Wydatki bieżące w tym: 412.000,00
1) dotacje na zadania bieżące 412.000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury

412.000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 941.725,00
Wydatki majątkowe w tym: 941.725,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 941.725,00
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

931.725,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 717.653,00
Haczów - Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego RPO 717.653,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214.072,00
Haczów - Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego RPO 214.072,00

6570
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 
zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych

10.000,00

Parafia Haczów – dotacja na prace konserwatorskie przy 
drewnianym kościele zabytkowym w Haczowie – 
konserwacja gontowego pokrycia dachowego na kościele

10.000,00

926 Kultura fizyczna 120.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 120.000,00

Wydatki bieżące w tym: 120.000,00
1) dotacje na zadania bieżące 120.000,00

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

120.000,00

Razem: 46.338.565,16
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§ 3. 1. Ustala się dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie: 13.259.325,00 zł wg tabeli:

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
750 Administracja państwowa i samorządowa 48.751,00

Dochody bieżące 48.751,00
75011 Urzędy wojewódzkie 48.651,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami

48.651,00

Zadania z zakresu spraw obywatelskich 42.147,00
Obrona narodowa 3.108,00
Ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz 
wyborów ławników 3.396,00

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

1.887,00

Dochody bieżące 1.887,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli                           i ochrony 
prawa

1.887,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami

1.887,00

752 Obrona narodowa 1.500,00
Dochody bieżące 1.500,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1.500,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

1.500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 2.587,00

Dochody bieżące 2.587,00
75414 Obrona cywilna 2.587,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

2.587,00

852 Pomoc społeczna 30.700,00
Dochody bieżące 30.700,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 30.700,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 30.700,00
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rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami

855 Rodzina 13.173.900,00
Dochody bieżące 13.173.900,00

85501 Świadczenia wychowawcze 8.681.000,00

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

8.681.000,00

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. 
i rent. z ubezpieczenia społecznego

4.095.400,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami

4.095.400,00

85504 Wspieranie rodziny 382.200,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami

382.200,00

85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów

15.300,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15.300,00

Razem 13.259.325,00

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie: 13.259.325,00 zł wg tabeli:

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
750 Administracja państwowa i samorządowa 48.751,00

75011 Urzędy wojewódzkie 48.651,00
Wydatki bieżące w tym: 48.651,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 48.651,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.651,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48.651,00
Zadania z zakresu spraw obywatelskich 42.147,00
Obrona narodowa 3.108,00
Ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz 
wyborów ławników 3.396,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00
Wydatki bieżące w tym: 100,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00

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

1.887,00
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75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli                       
i ochrony prawa 1.887,00

Wydatki bieżące w tym: 1.887,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.887,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.887,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.887,00
752 Obrona narodowa 1.500,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1.500,00
Wydatki bieżące w tym: 1.500,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.500,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 700,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 2.587,00

75414 Obrona cywilna 2.587,00
Wydatki bieżące w tym: 2.587,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 2.587,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.587,00

4300 Zakup usług pozostałych 2.587,00
852 Pomoc społeczna 30.700,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.700,00
Wydatki bieżące w tym: 30.700,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 30.700,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.700,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 600,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.700,00
855 Rodzina 13.173.900,00

85501 Świadczenia wychowawcze 8.681.000,00
Wydatki bieżące w tym: 8.681.000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.607.811,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600,00
3110 Świadczenia społeczne 8.607.211,00

2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 73.189,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.194,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.250,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
1.184,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60,00
b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.995,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00
4260 Zakup energii 900,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.431,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 564,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. 
z ubezpieczenia społecznego

4.095.400,00

Wydatki bieżące w tym: 4.095.400,00
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1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.698.348,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 800,00
3110 Świadczenia społeczne 3.697.548,00

2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 397.052,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 372.252,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 293.000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
2.452,00

b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.500,00
4260 Zakup energii 3.000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 8.000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 2.000,00

85504 Wspieranie rodziny 382.200,00
Wydatki bieżące w tym: 382.200,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 369.900,00

3110 Świadczenia społeczne 369.900,00
2) wydatki jednostek budżetowych w tym: 12.300,00
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.840,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.250,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.421,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 169,00

b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.460,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.260,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.200,00

85513
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie 
z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów

15.300,00

Wydatki bieżące w tym: 15.300,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 15.300,00
a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.300,00

4300 Zakup usług pozostałych 15.300,00
Razem 13.259.325,00 zł

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.127.151,16 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z tytułu kredytów i pożyczek 
zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.127.151,16 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.396.955,16 zł w tym z:

§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.396.955,16 zł.

4. Ustala się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.269.804,00 zł.

§ 963. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwocie 710.940,00 zł.

§ 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 558.864,00 zł.
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5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  zaciąganych na:

- kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 
2.127.151,16 zł,

- pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie

2.000.000,00 zł,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.269.804,00 zł,

6. Upoważnia się Wójta Gminy Haczów do:

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do 
maksymalnej wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu Gminy wynikającymi z:

1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii w łącznej kwocie 88.000,00 zł, w tym:

a) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  88.000,00 zł,

b) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 82.000,00 zł oraz przeciwdziałania narkomanii na kwotę 
6.000,00 zł.

2) ustawy prawo ochrony środowiska w łącznej kwocie 5.000,00 zł, w tym:

a) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł,

b) wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie            
5.000,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Haczów oraz na 
zakup worków i rękawic do sprzątania świata.

3) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w łącznej kwocie 1.873.299,00 zł, w tym:

a) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.873.299,00 zł,

b) wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie 
w kwocie 1.873.299,00 zł.

4) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w łącznej kwocie 8.000,00 zł, w tym:

a) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 8.000,00 zł,

b) wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków 
komunikacyjnych w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków 
komunikacyjnych tj. zapłata wynagrodzenia za sprzątanie przystanków oraz zakup koszy ulicznych.

§ 6. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg tabeli poniżej:

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ KWOTA
DOCHODY

801 80104 Dochody bieżące – dochody należne gminie na podstawie 
przepisów oświatowych (dotacja celowa)

90.000,00

WYDATKI
801 80104 Wydatki – wydatki bieżące w tym:

- dotacje na zadania bieżące
90.000,00

§ 7. 1. Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Haczów przestawia się następująco:

SOŁECTWO BUKÓW

Lp. Nazwa zadania Rozdział § Kwota
1. Rolety na okna sali tanecznej 70005 4210 2.500,00
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2. Kotara sceniczna sali tanecznej 70005 4210 7.500,00

3. Zakup materiałów i narzędzi do remontu 
zaplecza kuchennego i klatki schodowej

70005 4210 11.451,63

RAZEM 21.451,63
SOŁECTWO HACZÓW

Lp. Nazwa zadania Rozdział § Kwota

1.
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze 
obok przedszkola oraz dojazd do boiska 
„Orlik”

60017 6050 39.074,00

RAZEM 39.074,00
SOŁECTWO JABŁONICA POLSKA

Lp. Nazwa zadania Rozdział § Kwota

1.
Dalsza kontynuacja budowy chodnika 
przy drodze gminnej Nr 115726 R

60095 6050 39.074,00

RAZEM                        39.074,00
SOŁECTWO MALINÓWKA

Lp. Nazwa zadania Rozdział § Kwota

1.
Wykonanie oświetlenia drogi gminnej o nr 
591/4, 598, 605

90015 6050 39.074,00

RAZEM 39.074,00
SOŁECTWO TRZEŚNIOW

Lp. Nazwa zadania Rozdział § Kwota
1. SP – monitoring (rejestrator dysk 2 kamery, 

zestaw krzeseł + stoliki
80101 4210 6.074,00

2. OSP – środki ochrony indywidualnej, 
mikrofon bezprzewodowy

75412 4210 7.500,00

3. Przedszkole – sprzęt multimedialny, sprzęt 
na plac zabaw

80104 4210 4.000,00

4. Dom ludowy – wyposażenie zaplecza 
kuchennego, 2 ławki ogrodowe

70005 4210 16.000,00

5. LZS, sołtys – kosiarka spalinowa, garaż, 
stojak rowerowy, monitoring

70005 4210 5.500,00

RAZEM 39.074,00
SOŁECTWO JASIONÓW

Lp. Nazwa zadania Rozdział § Kwota
1. Wykonanie oświetlenia przy drodze 

gminnej w kierunku p. Koźmy
90015 6050 38.074,00

2. Doposażenie kuchni domu ludowego 
(naczynia kuchenne – talerze)

70005 4210 1.000,00

RAZEM 39.074,00
SOŁECTWO WZDÓW

Lp. Nazwa zadania Rozdział § Kwota

1.
Wykonanie nawierzchni drogi gminnej 
asfaltowej w miejscowości Wzdów (za 
parkiem)

60017 6050 39.074,00

RAZEM 39.074,00
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI 255.895,63

§ 8. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora 
finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się rezerwy budżetu Gminy Haczów w łącznej kwocie 505.000,00 zł w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie 50.000,00 zł

2) rezerwa celową w wysokości 455.000,00 zł, w tym:
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a) 116.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego określonego katalogiem 
zadań wg art. 26 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

b) 339.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wzrost wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli 40.000,00 zł,

- nagrody Wójta dla nauczycieli 69.000,00 zł,

- odprawy emerytalne 200.000,00 zł,

- nagrody jubileuszowe nauczycieli i pracowników UG – zaliczony staż pracy w rolnictwie 
30.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego                    
w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w kwocie 
143.350,00 zł na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich 
taryf grup odbiorców.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Haczów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie w ramach działów polegających na:

a) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia 
i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,

b) przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki 
przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,

c) przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe oraz 
planu wydatków majątkowych na bieżące,

d) przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami.

3. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te 
nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Zaliczenie uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na 
zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

6. Przekazanie upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów 
wydatków dokonanych, w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Haczów

mgr Piotr Tasz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/95/2019

Rady Gminy Haczów

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
(w zł) w podziale:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp. Podmiot otrzymujący dotację Zadanie realizowane Rodzaj dotacji Kwota 
dotacji w zł

1.
Zakład ds. Gospodarki Wodno-
Ściekowej – zakład budżetowy

dotacja na  pokrycie różnicy cen 
ścieków wprowadzonych do 
urządzeń kanalizacyjnych dla 

wszystkich taryf grup odbiorców

przedmiotowa 145.350,00

2. Zakład ds. Gospodarki Wodno-
Ściekowej – zakład budżetowy

dotacja na  zakup wozu 
asenizacyjnego 

celowa
25.000,00

3. Gminy
Koszt pobytu dzieci 

w przedszkolach niepublicznych 
prowadzonych przez inne 
gminy dotacja na zadanie 

bieżące

celowa 90.000,00

4. Gminny Ośrodek Kultury                            
i Wypoczynku

dotacja na zadanie bieżące podmiotowa 516.000,00

5. Gminna Biblioteka Publiczna dotacja na zadanie bieżące podmiotowa 412.000,00
6. Gmina Krosno Dotacja na utrzymanie czystości 

i porządku w gminie – 
zagospodarowanie odpadów 

w instalacji

celowa 416.000,00

7. Powiat Brzozowski
Pomoc finansowa 

z przeznaczeniem na budowę 
chodników dla pieszych ciągu 

dróg powiatowych 
w miejscowościach:

1) Haczów
2) Jabłonica Polska
3) Jasionów

celowa 300.000,00
100.000,00
100.000,00
100 000,00

8. Samorząd województwa
Pomoc finansowa 

z przeznaczeniem na: „Budowę 
chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej w miejscowości 
Jasionów i Buków”

celowa 114.000,00

OGÓŁEM 2.018.350,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp. Podmiot otrzymujący dotację Zadanie realizowane Rodzaj 
dotacji

Kwota dotacji 
w zł

1. Niepubliczna jednostka systemu 
oświaty

na realizację zadań w oparciu 
o ustawę o systemie oświaty – 

prowadzenie przedszkoli 
niepublicznych

podmiotowa
794.610,00
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2.
Podmioty wyłonione w trybie 

ustawy o sporcie, zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Haczów 
Nr XLVI/317/10 z 5 listopada 
2010 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu wspierania 

finansowego zadania własnego 
Gminy Haczów w zakresie 

tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu

na realizację zadań własnych 
gminy w zakresie tworzenia 

warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu oraz 

upowszechnianie i krzewienie 
sportu na terenie Gminy Haczów

celowa 120.000,00

3. Parafia Rzymskokatolicka 
w Haczowie

Dotacja na prace 
konserwatorskie przy 
drewnianym kościele 

zabytkowym w Haczowie – 
konserwacja gontowego 

pokrycia dachowego na kościele

celowa 10.000,00

4. OSP Jasionów Dotacja na zakup narzędzi 
hydraulicznych

celowa 20.000,00

OGÓŁEM 944.610,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/95/2019

Rady Gminy Haczów

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
w 2020 roku

Stan środków obrotowych na początek roku 40.000,00

Przychody 1.716.906,00

1.Sprzedaż usług i pozostałe wpływy
2.Dotacja przedmiotowa

1.571.556,00
145.350,00

RAZEM 1.756.906,00

Koszty 1.701.106,00

I. Koszty ogółem, tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- pozostałe wydatki

1.701.106,00
964.427,00
736.679,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 55.800,00

RAZEM 1.756.906,00
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