
 

 

UCHWAŁA NR XVI/109/2020 

RADY GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie; uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2020 rok. 

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

roku, poz.506) oraz art.211,212, 214,215,217,222,235, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje; 

§ 1. Uchwala dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości ……… 40 035.588,20 w tym; dochody 

bieżące - 39 750 588,20 dochody majątkowe - 285 000,00 w/g źródeł i działów klasyfikacji budżetowej jak 

poniżej; 

 

 DOCHODY  

 

 Dział  wyszczególnienie  Kwota 

 010  Rolnictwo i łowiectwo  2.100,- 

  -dochody bieżące w tym: 2.100,- 

-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 2.100,- 

 700  Gospodarka mieszkaniowa  405 000,- 

  -dochody bieżące w tym: 120.000,- 

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

110.000,- 

- zwroty za gaz i energię 10.000,- 

-dochody majątkowe w tym: 285.000,- 

-wpływy ze sprzedaży nieruchomości, działek i drzewa 285.000,- 

 750  Administracja publiczna  102 632,- 

  - dochody bieżące w tym: 102 632,- 

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, 

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

innych umów podobnym charakterze 

2.500,- 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 10 marca 2020 r.

Poz. 1275



-wpływy z różnych dochodów w tym: 26 950,- 

▪prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego 150- 

▪pozostałe odsetki 300,- 

▪zwrot za gaz przez BS 26 500,- 

  

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

w tym: 

73 182,- 

▪na kwalifikacje wojskowe 100,- 

▪na sprawy obywatelskie i pozostałe zadanie 73 082,- 

  

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

sądownictwa 

 1.927,- 

  - dochody bieżące w tym: 1.927,- 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami-aktualizacja stałego rejestru wyborców 

1.927,- 

 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  2.588,- 

  -dochody bieżące w tym; 2.588,- 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 

akcja kurierska 

2.588,- 

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

nie posiadających osobowości prawnej  oraz wydatki związane z ich poborem 

 6.064.565,- 

  -dochody bieżące w tym: 6.064.565,- 

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.853.794,- 

-podatek dochodowy od osób prawnych. 23.000,- 

-podatek od nieruchomości 1.126.349,- 

-podatek rolny 588.732,- 

-podatek leśny 95.785,- 

-podatek od środków transportowych 68.162,- 

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej 

12.000,- 

-podatek od spadków i darowizn 9.000,- 

-wpływy z opłaty skarbowej 19.000,- 

-wpływy z opłaty targowej 7.000,- 

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 133.243,- 

-podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000,- 

-wpływy z opłaty komorniczej, koszty upomnień 3.500,- 

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,- 

 758  Różne rozliczenia  17.801.309,- 

  -dochody bieżące w tym:  17.801.309,- 

-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t 8.257.429,- 
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-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t. 8.950.027,- 

-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 582.853,- 

-różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki 11.000,- 

 801  Oświata i wychowanie  494.200,- 

  -dochody bieżące w tym: 494.200,- 

-wpływy z opłat w oddziałach przedszkolnych w tym; 23.000,- 

▪ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 

w Przedszkolu 23.000,- 

  

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

10.000,- 

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 

z zakresu wychowania przedszkolnego 

75.000,- 

-wpływy z usług- odpłatność za korzystanie z wyżywienia 380.000,- 

-prowizje od terminowych wpłat podatku 2.450,- 

-wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym 3.750,- 

 852  Pomoc społeczna  676.120,- 

  - dochody bieżące w tym: 676.120,- 

- dotacje celowe na zadania zlecone- Ośrodki pomocy społecznej 3.600,- 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin- zasiłki celowe, stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne 

571.370,- 

-wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 100.000,- 

-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe 1.000,- 

-wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowych wpłat podatku 150,- 150,- 

 855  Rodzina  13.135.400,- 

  - dochody bieżące w tym:  13.135.400,- 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci 

7.876.000,- 

- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. 

społecznego 

4.826.700,- 

-zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 47.000,- 

-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – wspieranie rodziny 313. 100,- 

- dotacje celowe na zadania zlecone -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

41.100,- 

-wpływy ze zwrotów dotacji, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub pobranych w nadmiernej wysokości 

28.000,- 
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-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3.500,- 

 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1.349.747,20 

  - dochody bieżące w tym: 1.349.747,20 

-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 

2.300,- 

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ustawy 

o utrzymanie czystości w gminach, 

1.343.947,20 

  -wpływy kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat 3.500,00 

 

 

§ 2. 1. Uchwala wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości ………..…… 39.886.588,20w działach 

i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym; wydatki bieżące; 38.957.588,20 wydatki majątkowe; 929.000,00 

 WYDATKI 

 010  Rolnictwo i łowiectwo  11.780,- 

01030 

 

 

 

 

Izby Rolnicze 11.780,- 

Wydatki bieżące 11.780,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 11.780,- 

Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań…....................11.780,-   

 400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  90.000,- 

40002 

 

 

 

Dostarczanie wody 90.000,- 

Wydatki bieżące 90.000,- 

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do 

sektora finansów publicznych …............................................90.000,- 

  

 600  Transport i łączność  1.483.742,- 

60004

  

Lokalny transport zbiorowy 286.842,- 

  Wydatki bieżące 286.842,- 

  1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 286.842,- 

  a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań……………286.842,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań….............317.000,- 

  

60016 Drogi publiczne gminne 961.200,- 

Wydatki bieżące 445.200,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 445.200,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane............................26.200,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań….............. 419.000,- 

  

Wydatki majątkowe, w tym: 516.000,- 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne..........................................516.000,-   

60017 Drogi wewnętrzne 10.000,- 

  Wydatki bieżące 10.000,- 
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  1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.000,- 

  a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań................. 10.000,-   

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80.000,- 

Wydatki bieżące 80.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 80.000,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …...............80.000,-   

60095 Pozostała działalność 145.700,- 

Wydatki bieżące 35.700,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 35.700,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań....................35.700,-   

Wydatki majątkowe, w tym: 110.000,- 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne..........................................110.000,-   

 700  Gospodarka mieszkaniowa  153.400,- 

70005 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103.400,- 

Wydatki bieżące 88.400,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 88.400,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …...........................3.400,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …..................85.000,- 

  

Wydatki majątkowe, w tym: 15.000,- 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne............................................15.000,-   

70095 Pozostała działalność 50.000,- 

  Wydatki bieżące 25.000,- 

  1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 25.000,- 

  a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań....................25.000,-   

  Wydatki majątkowe, w tym: 25.000,- 

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne............................................25.000,-   

 710  Działalność usługowa  40.000,- 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 31.100,- 

Wydatki bieżące 31.100,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 31.100,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …......................31.000,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................... 100,- 

  

71035 Cmentarze 8.900,- 

Wydatki bieżące 8.900,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 8.900,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …........................5.400,-   
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b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................3.500,- 

 750  Administracja publiczna  3.743.914,- 

75011 

 

Urzędy Wojewódzkie 380.116,- 

Wydatki bieżące 380.116,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 379.716,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane..........................361.616,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....................18.100,- 

  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,- 

75022 Rady gmin 152.200,- 

Wydatki bieżące 152.200,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5.200,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....................5.200,-   

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 147.000,- 

75023 Urzędy gmin 2.479.864,- 

Wydatki bieżące 2.479.864,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.422.864,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ….................. 1.979.664,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …..............443.200,- 

  

  2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.000,- 

75045 Kwalifikacja wojskowa 1.100,- 

Wydatki bieżące 1.100,- 

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100,- 

75075 

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 36.800.- 

Wydatki bieżące 

-wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 

36.800,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 36.800,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …........................1.800,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …...............35.000,- 

  

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 566.332,- 

Wydatki bieżące 566.332,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 563.832,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …....................515.700,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …..............48.132,- 

  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,- 

75095 

 

Pozostała działalność 127.502,- 

Wydatki bieżące 127.502,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20.702,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań....................20.702,-   
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2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 106.800,- 

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

sądownictwa 

 1.927,- 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.927,- 

Wydatki bieżące 1.927,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.927,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …........................1.217,- 

b) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań………………...710,- 

  

 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  302.588,- 

75412 

 

 

 

 

 

 

 

 

75414 

 

 

 

 

 

75421 

 

 

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 295.000,- 

Wydatki bieżące 205.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 172.000,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ………………..52.000,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..................120.000,- 

  

2.Dotacje na zadania bieżące 20.000.- 

3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000,- 

Wydatki majątkowe, w tym na: 90.000,- 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne.......................................... 90.000,-   

Obrona cywilna 3.588,- 

Wydatki bieżące 3.588.- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.500.- 

a) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań………….........1.500,-   

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.088.- 

Zarządzanie kryzysowe 4.000,- 

Wydatki bieżące 4.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.000,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań……………...3.000,-   

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,- 

 757  Obsługa długu publicznego  290.000,- 

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 290.000,- 

Wydatki bieżące 290.000,- 

-Wydatki na obsługę długu jednostki …....................................290.000,-   

 758  Różne rozliczenia  360.000,- 

75818 

 

 

 

Rezerwy ogólne i celowe w tym: 360.000,- 

Rezerwa celowa -zarządzanie kryzysowe 111.200,- 

Rezerwa ogólna 248.800,- 
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Wydatki bieżące 360.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 360.000,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …................360.000,-   

 801  Oświata i wychowanie  14.797.130,- 

80101 Szkoły podstawowe 10.998.353,- 

Wydatki bieżące w tym; 10.988.353,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.400.547,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …....................9.358.510,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań ……..1.042.037,-  

11111110zadań ….............,.,1.042.0371.,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań ….........105.300,-00,- 

  

2.Dotacje na zadania bieżące 75.500,- 

3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 512.306,- 

Wydatki majątkowe, w tym na: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne.......................................... 90.000,- 

10.000.- 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne.......................................... 10.000   

80103 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 758.532,- 

Wydatki bieżące 758.532,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 705.452,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ….......................676.372,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …................. 29.080,- 

  

2.Dotacje na zadania bieżące 19.700,- 

3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.380,- 

80104 Przedszkola 1.024.515,- 

Wydatki bieżące w tym; 1.024.515,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 938.903,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …......................829.312,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …...............109.591,- 

  

2.Dotacje na zadania bieżące 50.000,- 

3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.612,- 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 182.005,- 

Wydatki bieżące 182.005,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 181.405,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane …........................56.110,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …...............125.295,- 

  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,- 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 58.520,- 

Wydatki bieżące 58.520,- 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 8 – Poz. 1275



1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 58.520,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....................58.520,-   

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.117.720,- 

Wydatki bieżące 1.117.720,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.113.520,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane...........................576.200,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań ….............. 537.320,- 

  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.200,- 

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 

37.000,- 

Wydatki bieżące 37.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 37.000,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane……………..……16.000,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań .................. 21.000,- 

  

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

520.940,- 

Wydatki bieżące 520.940,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 509.120,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ……...………...462.640,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …………….46.480,- 

  

  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.820,- 

80195 

 

 

 

Pozostała działalność 99.545,- 

Wydatki bieżące 99.545,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 99.545,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań....................99.545,-   

 851  Ochrona zdrowia  133.243,- 

85153 Zwalczanie narkomanii 4.000,- 

Wydatki bieżące 4.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4.000,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań …...................4.000,-   

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 129.243,- 

Wydatki bieżące 129.243,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 126.243,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.............................50.000,-   

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................76.243,-   

2.Dotacje na zadania bieżące 3.000,- 

 852  Pomoc społeczna  2.011.600,- 
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85202 

 

Domy pomocy społecznej 385.000,- 

Wydatki bieżące 385.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 385.000,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań....................385.000,-   

85203 Ośrodki wsparcia 20.000,- 

  Wydatki bieżące 20.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20.000,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....................20.000,-   

85205 

 

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000,- 

Wydatki bieżące 4.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.000,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań........................2.000,-   

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,- 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

 

 

14.900,- 

Wydatki bieżące 14.900,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 14.900,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................14.900,-   

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

i rentowe i rentowe 

 

342.100,- 

Wydatki bieżące 342.100,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6.500,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań........................6.500,-   

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 335.600,- 

85215 Dodatki mieszkaniowe 3.500,- 

Wydatki bieżące 3.500,- 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,- 

85216 

 

Zasiłki stałe 174.300,- 

Wydatki bieżące 174.300,- 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 174.300,- 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 674.800,- 

Wydatki bieżące 674.800,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 668.200,- 

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane...........................620.000,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.................... 48.200,- 

  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.600,- 
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85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 330.000,- 

Wydatki bieżące 330.000,- 

1. Dotacje na zadania bieżące 330.000,- 

85230 

 

 

85295 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 60.000,- 

Wydatki bieżące 60.000,- 

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,- 

Pozostała działalność 3.000,- 

Wydatki bieżące 3.000,- 

1. Dotacje na zadania bieżące 3.000,- 

 854  Edukacyjna opieka wychowawcza  121.113,- 

85401 

 

 

 

 

 

Świetlice szkolne 103.550,- 

Wydatki bieżące 103.550,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 98.530,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane............................ 92.300,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.................... 6.230,- 

  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.020,- 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17.000,- 

Wydatki bieżące 17.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.000,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.................. 2.000,-   

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,- 

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 563,- 

Wydatki bieżące 563,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 563,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań...........................563,-   

 855  Rodzina  13.129.700,- 

85501 Świadczenie wychowawcze 7.882.000,- 

Wydatki bieżące 7.882.000,- 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 72.446,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane..............................58.200,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..................... 14.246,- 

  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.809.554,- 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4.844.800,- 

Wydatki bieżące 4.844.800,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 514. 700 - 
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a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane............................487.600,- 

b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................27.100,- 

  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.330.100,- 

85504 Wspieranie rodziny 361.800,- 

Wydatki bieżące 361.800,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 43.800,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane…………….....….37.280,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.........................6.520,- 

  

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 318.000,- 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

41.100,- 

Wydatki bieżące 41.100,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 41.100,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................41.100,-   

 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2.229.751,20,- 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 325.200,- 

Wydatki bieżące 325.200,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5.200,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.........................5.200,-   

2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych 

do sektora finansów publicznych 

320.000,- 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1.343.947.20 

Wydatki bieżące 1.343.947.20 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.343.947.20 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane..........................124.000,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......... ...1.219.947,20 

  

90003 Oczyszczanie miast i gmin 7.400,- 

Wydatki bieżące 7.400,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7.400,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań........................7.400,-   

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 19.500,- 

Wydatki bieżące 19.500,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 19.500,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................19.500,-5 

 

  

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 27.604,- 

Wydatki bieżące 27.604,- 
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1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 27.604,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................27.604,-   

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 440.000,- 

Wydatki bieżące 440.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 390.000,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań....................390.000,-   

Wydatki majątkowe w tym: 50.000,- 

-inwestycje i zakupy inwestycyjne….........................................50.000,-   

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

z środowiska 

2.300,- 

Wydatki bieżące 2.300,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.300,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................2.300,-   

90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 27.500,- 

Wydatki bieżące 27.500,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 27.500,- 

a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań......................27.500,-   

90095 Pozostała działalność 36.300,- 

Wydatki bieżące 36.300,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 36.300,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................36.300,-   

 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  846.700,- 

92105 

 

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 23.000,- 

Wydatki bieżące 23.000,- 

1. Dotacje na zadania bieżące 23.000,- 

92109 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 624.700,- 

Wydatki bieżące w tym; 511.700,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 181.700,- 

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane................................5.000,- 

b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....................176.700,- 

  

2.Dotacje na zadania bieżące 330.000,-00,- 

Wydatki majątkowe w tym: 113.000,- 

-inwestycje i zakupy inwestycyjne ……………………..……113.000,-   

92116 

 

 

Biblioteki 190.000,- 

Wydatki bieżące 190.000,- 

1. Dotacje na zadania bieżące 190.000,- 
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92195 Pozostała działalność 9.000,- 

 

Wydatki bieżące 9.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 9.000,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................9.000,-   

  

 926  Kultura fizyczna  140.000,- 

92601 Obiekty sportowe 10.000,- 

Wydatki bieżące w tym: 10.000,- 

1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.000,- 

a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.......................10.000,-   

92605 

 

 

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 130.000,- 

Wydatki bieżące w tym: 130.000,- 

1. Dotacje na zadania bieżące 130.000,- 

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 149 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę 

kredytów i pożyczek. 

2. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2020 roku w wysokości 1.240.000.00 zł. 

3. 3 . Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.091.000,00 zł z tytułu kredytów na; 

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.091.000,00 zł. 

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.240.000,00 zł, z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów. 

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2020 r 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 

Kwota 

Plan 2020 

Przychody ogółem: 1.091.000,00 

1. Pożyczki i kredyty 952 1.091.000,00 

Rozchody ogółem: 1.240.000,00 

1 Spłaty kredytów 992 640.000,00 

2 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 

963 600.000,00 

 

§ 4. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t dla jednostek 

przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Z budżetu udziela się dotację przedmiotową dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

spółka z o.o. w łącznej kwocie …..................................................... 410.000,- w tym: 

a) na dopłaty do dostarczania wody 90.000,00 

b) do odprowadzania ścieków 320.000,00 

§ 5. Wydatki budżetu w 2020 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 

505 683,77 ze środków z art 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w podziale na 

przedsięwzięcia w poszczególnych sołectwach; 
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Dział Rozdział 
Nazwa 

Sołectwa 
Nazwa zadania, przedsięwzięcia 

Kwota 

/zł/ 

1 2 4 6 7 

600 

900 

60016 

90015 

Brzezowa Remont drogi na działce Nr 653/2 wmiejscowości Brzezowa; 

Wykonanie projektów oświetlenia drogowego przy drogach gminnych nr 

645, 649 oraz drodze powiatowej nr 1895R Samoklęski-Brzezowa-Kąty 

w miejscowości Brzezowa; 

15 503,90 

 

 

8 000,00 

754 

 

75412 

 

Desznica Rozbudowa remizy OSP o część kulturalną; 

 

21 610,42 

 

600 60016 Gorzyce Przebudowa drogi gminnej nr działek 285, 296, 268; 29 760,63 

921 92109 Grabanina Rozbudowa Domu Ludowego w Grabaninie; 14 612,76 

921 

600 

900 

92109 

60016 

90015 

Jaworze Kontynuacja budowy DL w Jaworzu; 

Remont drogi gminnej nr 128 w miejscowości Jaworze; 

Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze nr 128 i przy Domu 

Ludowym w Jaworzu; 

5 566,72 

4 000,00 

2 000,00 

600 

900 

801 

 

600 

60016 

90015 

80101 

 

60016 

Kąty 

 

Remont drogi gminnej- Zagrody; 

Wykonanie oświetlenia -Wola; 

Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

w Kątach; 

Remont dróg gminnych w miejscowości Kąty; 

10 000,00 

10 000,00 

 

10 000,00 

11 162,70 

600 

900 

600 

60095 

90015 

60016 

Łężyny Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Łężynach; 

Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Łężyny; 

Budowa i asfaltowanie drogi na działce gminnej nr 408 w Łężynach 

10 000,00 

15 000,00 

16 162,70 

600 

600 

60016 

60016 

Łysa Góra 

 

Remont drogi gminnej Nr 113; 

Remont drog gminnych na terenie wsi Łysa Góra; 

20 000,00 

17 869,68 

600 60095 Makowiska Modernizacja parkingu przy drodze gminnej nr 1327 w Makowiskach; 27 537,85 

600 

 

600 

60095 

 

60016 

Mytarka Wykonanie parkingu na działce ewid. 536 w miejscowości Nowy 

Żmigród – etap II; 

Remont drogi gminnej nr ew. 336/3, 335, 308 w sołectwie Mytarka; 

 

10 000,00 

11 610,42 

600 

600 

60095 

60095 

Mytarz Remont chodnika położonego na działkach Nr ewid. 823 i 840- etap II; 

Wykonanie parkingu na działce ewid. 536 w miejscowości Nowy 

Żmigród -etap II; 

15 644,36 

 

10 000,00 

600 60016 Nienaszów Remont dróg gminnych w miejscowości Nienaszów; 41 162,70 

921 92109 Nienaszów-

Sośniny 

Przebudowa Domu Ludowego w Nienaszów – Sośniny; 17 164,85 

600 60016 Nowy Żmigród Remont dróg gminnych 1158 i 1759 w miejscowości Nowy Żmigród; 41 162,70 

600 60016 Sadki Remont dróg gminnych w miejscowości Sadki; 17 864,61 

700 70095 Siedliska 

Żmigrodzkie 

Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewid. 514/2, 

515/2,516/3; 

 

19 305,31 

700 70095 Skalnik Remont dachu na budynku Szkoły w Skalniku; 20 499,02 

600 

600 

60016 

60016 

Stary Żmigród Remont i modernizacja drogi gminnej nr 1185 w Starym Żmigrodzie; 

Remont dróg gminnych w Starym Żmigrodzie; 

11 000,00 

15 714,59 

921 92109 Toki Wykonanie klimatyzacji w budynku domu ludowego w Tokach; 25 767,85 

 

      Ogółem;  505 683,77 

 

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 roku, które nie są realizowane w ramach WPF 

w wysokości 929.000,- zgodnie z tabelą. 
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Lp Zadanie, lokalizacja 

Klasyfikacja 

Dział-

rozdział 

Kwota 

nakładów 

1. Modernizacja dróg gminnych 600-60016 516.000,- 

2. Zagospodarowanie terenu i wykonanie parkingu w sołectwach; Łężyny, 

Makowiska i Nowy Żmigród- FS(Mytarz, Mytarka) 600-60095 110.000,- 

3. Zakup nieruchomości 

Zagospodarowanie działki Siedliska na mieniu gminnym - FS 

700-70005 

700-70095 

15.000,- 

25.000,- 

4. Rozbudowa remizy OSP w Desznicy -FS i wkład gminy 754-75412 90.000,- 

5. Wykonanie projektu Sali gimnastycznej przy SP w Katach -FS 801-80101 10.000,- 

6. Budowa oświetlenia ulicznego w 4 sołectwach w ramach funduszu sołeckiego 900-90015 50.000,- 

7. Modernizacje budynków DL w Grabaninie, Jaworzu,Nienaszów-

Sośniny,Toki- FS 
921-92109 113.000,- 

    Razem: 929.000,- 

§ 7. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami dochody........................13.138.197,- wydatki................13 138.197,- 

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przedstawia tabela: 

1. DOCHODY 13.138.197,- 

   750 - Administracja publiczna 73.182,- 

- dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

73.182,- 

 751 - Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

1.927,- 

-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji 

rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 

1.927,- 

 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.588,- 

-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji 

rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie - obrona cywilna 

2.588.- 

 852 – Pomoc społeczna 3.600,- 

-ośrodki pomocy społecznej 

-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji 

rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie 

3.600,- 

 855 – Rodzina 13.056.900,- 

dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym; 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane 

z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci - 7.876.000,- 

- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. 

społecznego - 4.826.700,- 

- dotacje na wspieranie rodziny – 313.100,- 

 

 

13.056.900,- 

 

  -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 

dla opiekunów – 41.100,- 
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 2.  WYDATKI 13.138.197,- 

   750 - Administracja publiczna 73.182,- 

 75011 - Urzędy wojewódzkie  73.082,- 

Wydatki bieżące 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 73.082,- 

 

73.082- 

 75045 - Kwalifikacja wojskowa 100,- 

Wydatki bieżące 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -100,- 

100,- 

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

sądownictwa 
1.927,- 

 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1.927,- 

Wydatki bieżące 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.217,- 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -710,- 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 700,- 

1.927,- 

 

 

 

 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.588,- 

75414- Obrona cywilna 

Wydatki bieżące 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -500,- 

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych …................. 2.088,- 

2.588,- 

 852- Pomoc społeczna – ogółem; 3.600,- 

 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 3.600,- 

Wydatki bieżące 

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych –3.600,- 

3.600,- 

 855 – Rodzina 13.056.900,- 

 85501 - Świadczenie wychowawcze 7.876.000,- 

Wydatki bieżące 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 66.946,- 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 58.200,- 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.746,- 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.809.054,- 

7.876.000,- 

 85502 – Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

4.826.700,- 

Wydatki bieżące 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 497.600,- 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 484.400,- 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13.200,- 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.642.355,- 

4.826.700,- 

 

 

 

 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.329.100,-  

   85504- Wspieranie rodziny 313.100,- 

  Wydatki bieżące 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.100,- 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.080,- 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.020,- 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 303.000,- 

313.100,- 

   85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów 

41.100,- 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 17 – Poz. 1275



  Wydatki bieżące 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 41.100,- 

41.100,- 

 

Wyodrębnia się dochody budżetu państwa w kwocie 47.000,-które podlegają zwrotowi z tytułu 

wypłaconych świadczeń w dziale 855- Rodzina - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 47.000,- 

§ 8. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

wysokości............................................................................................................ 133.243,-  

2. Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

w wysokości................................................................................................................. 4.000,- 

3. Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości.................................................................. 129.243,- 

4. Wyodrębnia się w budżecie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska w kwocie.......................................................................... 2.300,- 

5. Wydatki w budżecie związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 

działania w zakresie prawo ochrony środowiska, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy……………………………………………………………….. 2.300,- 

6. Wyodrębnia się dochody z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w kwocie................................................................................................................ 1.343.947,20 

7. Wydatki w budżecie z tytułu utrzymania czystości i porządku związane z działaniami w zakresie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.......................... 1.343.947,20 

§ 9. 1. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości w tym;.............................. 360.000,- 

- rezerwa ogólna w wysokości................................................................................. 248.799,- 

- rezerwa celowa– zarządzanie kryzysowe............................................................... 111.201,- 

§ 10. 1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych: 

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.091,000,00 

b) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości  

800.000,- złotych. 

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do;a/dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, b/dokonywania zmian w ramach działów 

w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe, oraz w planie wydatków majątkowych na wydatki 

bieżące, c/do zaciągania samodzielnie zobowiązań w ciągu roku do wysokości 800.000,- złotych, d/do 

zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu 

gminy do wysokości 800.000,- złotych, e/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych 

w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, nadzór zaś nad jej wykonaniem zleca się 

Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2020 roku. 

  

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Henryk Strzelec 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 18 – Poz. 1275



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/109/2020 

Rady Gminy Nowy Żmigród 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

 Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów 

publicznych 

Lp. Dział Rozdział Dotowana Jednostka Dotowane zadanie Kwota 

3 801 80104 Gmina Tarnowiec Dotacja celowa z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu 

naszej gminy w niepublicznym przedszkolu 

26 700,- 

4 801 80104 Miasto Jasło Dotacja celowa z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu 

naszej gminy w niepublicznym przedszkolu 

12 200,- 

5 801 

 

80104 Gmina Chorkówka Dotacja celowa z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu 

naszej gminy w niepublicznym przedszkolu 

6 800,- 

6 801 

 

80104 Gmina Jasło 

 

Dotacja celowa z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu 

naszej gminy w niepublicznym przedszkolu 

4 300,- 

9 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 

w Nowym Żmigrodzie 

Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury 330.000,- 

10 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 

w Nowym Żmigrodzie 

Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury  

190.000,- 

Razem; 570.000,-  

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

1 754 75412 Dla jednostek OSP Gminy 

Nowy 

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów 

wyposażenia 

20.000,- 

2 801 80101 Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Skalniku 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty 

75.500,- 

3 801 80103 Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Skalniku 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty 

19.700,- 

4 851 85154 Podmioty wyłonione 

w drodze konkursu 

Dotacja celowa na organizowanie 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 

oraz prowadzenie świetlic jako pomoc 

z rodzin z problemem alkoholowym 

3.000,- 

5 852 85228 Podmioty wyłonione 

w drodze wyboru ofert 

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie 

zdań zleconych - świadczenie usług 

opiekuńczych na rzecz osób potrzebującym 

opieki w gminie w m. zamieszkania 

330.000,- 

6 852 85295 Dla podmiotów wybieranych 

w trybie ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

Dotacja celowa na realizację innych zadań 

z zakresu pomocy społecznej – na 

dostarczanie i przekazanie pomocy 

żywnościowej dla potrzebujących z terenu 

gminy. 

3.000,- 

7 921 92105 Wsparcie zadań publicznych 

realizowanych przez 

organizacje pozarządowe 

i innych podmiotów 

uprawnionych w trybie 

ustawy o działalności 

Dotacja celowa na realizację zadań kultury 

dziedzictwa i twórczości regionalnej, 

poprzez organizację konkursów, wystaw, 

prezentacji. 

 

 

 

 

23.000,- 
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pożytku publicznego 

8 926 92605 Podmioty wyłonione 

w drodze ogłoszenia 

konkursu ofert 

Dotacja celowa z budżetu 

na upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu na zadania w trybie ustawy o sporcie 

130.000,- 

Razem; 604.200,- 

 Dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Lp. Dział Rozdział Dotowana Jednostka Dotowane zadanie Kwota 

1 400 40002 Gminne Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej -Spółka 

z o.o. 

Dopłata dla odbiorów usług 

za dostarczenie wody 

90.000,- 

2 900 90001 Gminne Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej -Spółka 

z o.o. 

Dopłata dla odbiorów usług 

za odprowadzane ścieki 

320.000,- 

 

Razem; 410.000,- 
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