
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XX/149/201 1

Rady Gminy Fredropol
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie Budzetu Gminy Fredropol na 20] 2 rok

Dzialajac na podstawie art] 8 ust.2 pkt 4, pkt ] O i art. 5] ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 200] r. Nr ]42, poz ] 59] ze zm.), w zwiazku z m1. 211 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz 1240
z pózniejszymi zmianami) Rada Gminy Fredropol uchwala co nastl,;puje:

§ 1
l. Okresla sie dochody budzetu gminy w kwocie 2 I.747. 725,-

z tego:
dochody biezace w kwocie 16.547.725.-
dochody majatkowe w kwocie 5.200.000.-

2. Okresla sie wydatki budzetu gminy w kwocie 20.555.979,-
z tego:

wydatki biezace w kwocie ]6.547.725.-
wydatki majatkowe w kwocie 4.008.254.-

L 3. Róznica miedzy planowanymi dochodami a wydatkami
stanowi planowana nadwyzke budzetu na kwote 1.191.746,-
z przeznaczel1lem na:
splate zaciagnietych pozyczek i kredytów w latach poprzednich
4. Okresla sie przychody budzetu w kwocie 600.0()(),-

z tego:
-§ 952 " Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku krajowym"
w kwocie 600.000,-

5. Okresla sie rozchody budzetu w kwocie: 1.791.746,-
z tego:

§ 992 " Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pozyczek .. w kwocie ].79] 746.
§2

Okresla sie limity zobowiazan z tytulu zaciaganych kredytów. pozyczek oraz emisji papierÓw
wartosciowych w kwocie: 1.000.000,-

I. na pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejsciowego deficytu budzetu \V kwocie
400.000,-

2. na finansowanie splat zobowiazan z tytulu wczesniej zaciagnietych kredytów i pozyczek
w kwocie 600.000,-

§3

Okresla sie szczególne zasady wykonywania budzetu w 2012 r. wynikajace z odrebnych ustaw. tj.:
I. W mysl art. ] 82 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi dochody z oplat za zezwolenia wydane na podst. Art. 18 lub art.

181 oraz dochody z oplat okreslonych wart. III wykorzystywane beda na realizacje gminnych
programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz Gminnych ProgramÓw.
o których mowa wart. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii i nie
moga byc przeznaczone na inne cele.
2. W mysl art. l ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soleckim. srodki funduszu

przeznacza sie na realizacje przedsiewziec, które zgloszone \VC \vniosku skbdanym przez solectwo
do wójta gminy sa zadaniami wlasnymi gminy. sluza poprawie \varunkÓw zycia mieszkmlcÓw i sa
zgodne ze strategia rozwoju gminy. Srodki funduszu moga byc przeznaczone na pokrycie
wydatków na dzialania zmierzajace do usuniecia skutków kleski zywiolowej w rozumieniu lIstawy



z dnia 18 kwietnia 2002 roku. O stanie kleski zywiolowej ( Dz. U .. Nr 62, poz. 558, z pózno zm.)
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy srodki funduszu niewykorzystane w roku budzetowym wygasaja

z uplywem roku.

3. W mysl art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 l roku Prawo ochrony srodowiska ( tekst
jednolity Dz. U. z 2008 r Nr 25 poz. 150 z pózno zmianami) dochody z oplat i kar za korzystanie
ze srodowiska stanowia dochody budzetu gminy. Dochody z oplat GFOS i GW zgodnie z aJ1. 16
ust. 4 W.W. Ustawy przeznacza sie na finansowanie ochrony srodowiska i gospodarki wodnej. \V

zakresie okreslonym wart. 400 ust. 1 pkt. 2, 5. 8, 9. 15. 16. 18, 21-25. 29, 31. 32. 38-42 ustawy
Prawo ochrony srodowiska.

§4

Wyodrebnia sie wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie
z tego:
1. dzial 80 l "Oswiata i wychowanie" w kwocie 24.710.-
2. dzial 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza" w kwocie 1.250.-

§5

25.960,-

50.000,
50.000,-

l. Tworzy sie rezerwe ogólna w kwocie
2. Tworzy sie rezerwe celowa w kwocie

z tego:
al na realizacje zadan wlasnych w zakresie zarzadzania kryzysowego na wydatki biezace

50.000,-

§6

Wyodrebnia sie dochody i wydatki budzetu Gminy:

1. Zwiazane z realizacja zadaJl w zakresie administracji rzadowej i innych zleconych gmIl1le
odrebnymi ustawami:

DOCHODY:

ja publiczna
wódzkie

BIEZACE

we otrzymane z budzetu paJlstwa na
dan biezacych z zakresu administracji
az innych zadan zleconych gminom

wojskowa
BIEZACE
we otrzymane z budzetu patlstwa na
dan biezacych z zakresu administracji

I Dzial RozdzialParagrafNazwa d

750

Administral
75011

Urzedy woje
DOCHODY

2010

Dotacje cele
realizacje zarzadowej arustawami

75045

Kwal ifikacja
DOCHODY2010

Dotacje cele

----

realizacje za
~~

--

zialu, rozdzialu, paragrafu/zr6dlo Kwota zl

43.850,
43.450.

43.450·-1
I

43.450.-

400.

400'-1400.-



paóstwa na
dministracji

1 ustawami

paóstwa na
dministracj i

1 ustawami

1 ustawami

anstwowcj,
ictwa
pat1stwowej,

rzadowej oraz innych zleconych gminon

751

Urzedy naczelnych organów wladzy I
kontroli i ochrony prawa oraz sadowl175101

Urzedy naczelnych organów wladzy

kontroli i ochrony prawaDOCHODY BIEZACE
2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu

realizacje zadan biezacych z zakresu (rzadowej oraz innych zleconych gminoll

852

Pomoc spoleczna

85212

Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimen

skladki na ubezpieczenia emerytalneubezpieczenia spolecznegoDOCHODY BIEZACE
2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
realizacje zadan biezacych z zakresu ,rzadowej oraz innych zleconych gminoll

85213

Skladkina ubezpieczenia zdrowotne
osoby pobierajace niektóre swiadczenispolecznej oraz niektóre swiadczenia ro<DOCHODY BIEZACE

2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
realizacje zadan biezacych z zakresu ,rzadowej oraz innych zleconych gminoll------

Ogólem dochody -~--~~-~-

aCy'p1a oraz
rentowe z

oplacane za
a z pomocy
zlI1ne

paóstwa na
dministracji
ustawami

1.234,-
I

1.234·-1

1.234.-

1.234,-

3.054.600,-

3.036.600.-

3.036.600.-
I

3.036.600,- i

18.000.- i

I

I

18.000.-1
I

18.000.-

3.099.684,-

WYDATKI:

36.800.
5.800.

850.-

__________ . " ~__ ~ _~O,- J
skowa

stki budzetowej
ia i skladki od nich naliczane

sobowe pracowników
ieczenia spoleczne

usz Pracy

43.450.
43.450.-

43.850,
43.450.
43.450.-

Kwota zlu, rozdzial, paragrafu/ zródlo

ubliczna
zkie

ZACE

Dzial RozdzialParagrafNazwa dzial

750

Administracja
75011

Urzedy wojewól
WYDATKI BIEz tego:1) wydatki jedn<a/ wynagrodze:

4010

Wynagrodzenia
4110

Skladki na ubez
4120

Skladki na Fund

75045

Kwalifikacja wc



oleczne

zacja ich statutowych

owej
d nich naliczane

owej
lizacja ich statutowych

400.
400.-

121,52

19,60
800.-

1.234,
941.1 2

4.000,

1.378·-1
200.

13.801.
1.000.

400'-1
1.100.-1

1.234.-

23.879.-,

292.88
I

I

292.881
1

I

I

1.234.-

400.-

400.-1 i
1.234'-1

51.500,- i

2.100.-1
1

61.500.-
1.961.

500.-

141.440.
117.561.-,

3.036.600.-

-- - -. - J

3.054.600,
3.036.600.-

weJ
od nich naliczane

zka alimentacyjna oraz
merytalne i rentowe z

Internet

z swiadczeó socjalnych

eOla

zacja ich statutowych

w wladzy panstwowej,
raz sadownictwa
w wladzy paóstwowej,

cowników
oczne

oleczne

WYDATKI BIEZACE
z tego:l) wydatki jednostki budzetal wydatki zwiazane z rezadan4410

Podróze sluzbowe krajowe

751

Urzedy naczelnych organ
kontroli i ochrony prawa I75101

Urzedy naczelnych organ(

kontroli i ochrony prawaWYDATKI BIEZACEz tego:l) wydatki jednostki budzetal wynagrodzenia i skladki

4110

Skladki na ubezpieczenia SI

4120
Skladki na fundusz pracy

4170
Wynagrodzenia bezosobow

bl wydatki zwiazane z real i

zadan
4300

Zakup uslug pozostalych

852

Pomoc spoleczna
85212

Swiadczenia rodzinne, zalil

skladki na ubezpieczenia Iubezpieczenia spolecznegoWYDATKI BIEZACEz tego:I) wydatki jednostki budzet4al wynagrodzenia i skladk
4010

Wynagrodzenia osobowe pl';
4040

Dodatkowe wynagrodzenie
4110

Skladki na ubezpieczenia sp
4120

Skladki na Fundusz Pracy
4170

Wynagrodzenia bezosobow{

bl wydatki zwiazane z real

zadan
4210

Zakup materialów i wyposa:
4260

Zakup energii
4280

Zakup uslug zdrowotnych
4300

Zakup uslug pozostalych
4350

Zakup uslug dostepu do siec
4410

Podróze sluzbowe krajowe
4440

Odpisy na zakladowy f\.lndu



4700 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej

2) Swiadczenia na rzecz osób fizycznych

2.000.-

2.895.160.
2.895.160.-

3110 I Swiadczenia spoleczne

Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za
osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy
spolecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne
WYDATKI BIEZACE

z tego:
l) wydatki jednostki budzetowej

a/ wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych Izadan
Ib18.000.-3.099~~84,-:

85213

4130 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne

Ogólem wydatki

18.000.- i

I

I18.000.-

18.000.
18.000.-

§7

Wyodrebnia sie dochody i wydatki budzetu gminy zwiazane ze szczegÓlnymi zasadami
wykonywania budzetu Gminy wynikajacymi z ustawy:

l. z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci
alkoholizmowi:

DOCHODY

Dzial Nazwa dzialu, rozdzialu, paragrafu/zródlo----~-----~

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadajacych
osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich
poborem

75618 I I Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody
jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie
ustaw

DOCHODY BIEZACE

przeciwdzialani u

55.000.-

55.000.-

0480 Wplywy z oplat za wydawanie zezwolell na
sprzedaz alkoholu

Ogólem dochody

55.000.-

55.000,-



WYDATKI

ryposazenia

ych

e z realizacja ich statutowych

cz osób fizycznych

2.000.
2.000.-

I

I

6.500.- I

6.500.-

2.000.-

500.

500'-i
1.000.-

I

9.000.-

33.500'-1
I
1

I

14.000,- i

2.000,
5.000,-1

10.000.- I

500.-

53.000.
53.000.-

55.000,
2.000.
2.000.-

42.500.
9.000.-

4.000'-1

4.000·-1

- ----~

55.000,-

Kwota zl

biezace

cz osób fizycznych

obowe

zdzialu, paragrafu/zródlo

budzetowych
ladki od nich naliczane

azanie gminie na zadania
na podstawie porozumie1'1

~owe
sadowego i prok.
w niebedacych czlonkami

neJ

wych
ych
slug telekomunikacyjnych

holizmowi
E

II
E

budzetowych
e z realizacja ich statutowych

Dzial RozdzialParagrafNazwa dzialu, ro

851

Ochrona zdrowia
85153

Zwalczanie narkoma

WYDATKI BIEZACz tego:l) wydatki jednostekalwydatki zwiazanzadan
4300

Zakup uslug pozostaj

85154

Przeciwdzialanie alki

WYDATKI BIEZACz tego:l) wydatki jednostekal wynagrodzenia i si
4170

Wynagrodzenia bezo

b/ wydatki zwiazan

zadan
4210

Zakup materialów i \
4260

Zakup energii
4270

Zakup uslug remonte
4300

Zakup uslug pozosta-
4370

oplaty z tyt. zakupu l
telefonii stacjonarnej4410

Podróze sluzbowe kr
4610

Koszty postepowani,
4700

Szkolenia pracownik
korpusu sluzby cywi
2) Dotacje na zadani:2310

Dotacje celowe przel
biezace realizowane( umów) miedzy jst
3) Swiadczenia na rz3030

Rózne wydatki na rZI

---
Ogólem wydatki

l
---



2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soleckim

FUNDUSZ SOLECKI

z tego:

- Solectwo Makowa

- Solectwo Fredropol-

Kormanice

- Solectwo Huwniki

- Solectwo Paclaw

- Solectwo Nowe Sady

- Solectwo Mlodowice

- Solectwo Sierakosce

- Solectwo Kupiatycze

- Solectwo Oarowice

- Solectwo Koniuszki

- Solectwo Rybotycze

/ Posada Rybotycka Kopysno /

- Solectwo Klokowice

- Solectwo Mlodowice Osiedle

- Solectwo Nowosiólki Oyd.

- Solectwo Kalwaria Paclawska

- Solectwo Gruszowa Koniusza

- Solectwo Sólca

- Solectwo Kniazyce

- Solectwo Aksmanice

15.417,71

25.133,35

23.444.88

7.196,77

14.199,79

16.137,39

20.538,49

14.642.67

11.819.-

7.528,94

18.241,05

11.238.04

11.847,

9.854,

7.805.73

8.220,93

7.556,61

17.050,82

13.480,12

261.353.29



h
terenie solectwa /

wa
nieruchomosciami

WYDATKI

Dzial
RozdzialParagrafNazwa dzialu, rozd

Solectwo Fredropol - R

600

Transport i lacznosc
60016

Drogi publiczne gminnt

WYDATKI BIEZACEz tego:l) wydatki jednostek blal wydatki zwiazane zzadan
4300

Zakup uslug pozostalyc
/ czyszczenie rowów n;

700

Gospodarka mieszkanie
70005

Gospodarka gruntami i
WYDATKI BIEZACEz tego:l) wydatki jednostek blal wydatki zwiazane z rzadan

4210

Zakup materialów i WYJ

/Zakup wyposazenia dopotrzeby solectwa Fred:z organizacja uroczysto
WYDATKI MAJA TKC
z tego:l) inwestycje i zakupy i

wydatki na zakupy inwc

6060
/ zakup kosiarki do kos;

wiejskiej i wiejskiego l--
Solectwo HUWlliki

700
Gospodarka mieszkanie

70005
Gospodarka gruntami i

WYDATKI BIEZACEz tego:l) wydatki jednostek blal wydatki zwiazane z rzadan
.---

zialu, paragrafu/zródlo

ormallice

dzetowych
'ealizacja ich statutowych

dzetowych
alizacja ich statutowych

osazenia

swietlicy wiejskiej na
opoI - Kormanice zwiazane
ci wiejskich - wyposazenie

WE

nwestycyjne

stycyj ne
enia placu przy swietlicy
oiska sportowego/

wa
ieruchomosciami

dzetowych
alizacja ich statutowych

Kwota zl

25.133,35

10.133.35
10.133.35
10.133.35

10.133.35
10.133.35

10.] 33.35

15.000.

15.000.
7.000.-

7.000.
7.000.-

7.000.-

8.000,-
I
I

8.000.-1

I

8.000.-
I

I

23.444.88

7.444,88
7.444.88
2.444.88

2.444,88
2.444,88 I



I

4210

I Zakup materialów i wyposazenia 2.444.88

/Zakup sprzetu do utrzymania czystosci przy / obiektach wiejskich /
WYDATKI MAJATKOWE

5.000.-

z tego:

I1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
5.000.-

6060

1 wydatki na zakupy inwestycyjne 5.000.-

/ zakup chlodni do swietlicy wiejskiej /
710

1

I Dzialalnosc uslugowa
16.000,-

71035

Cmentarze 16.000,-

WYDATKI BIEZACE

16.000.-

z tego: 1) wydatki jednostek budzetowych
16.000.-

al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

16.000,-1
zadan

I

1II
4270

1 Zakup uslug remontowych 16.000.-

/ remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Huwnikach /
I

I

Solectwo Paclaw
7.196.77 i

,
I

600

1

II Transport i lacznosc

7.196.771

60016

Drogi publiczne gminne 7.196.77

WYDATKI BIEZACE

7.196.77

z tego:

I

1) wydatki jednostek budzetowych
7.196.77

al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

7.196.77

zadan
4270

1 Zakup uslug remontowych 7.196.771

/ remont drogi wraz z wykopaniem rowów i

,

umieszczeniem przepustu w Solectwie Paclaw /
Solectwo Nowe Sady

14.199.79

700

1

I Gospodarka mieszkaniowa
14.199.79

I70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 14.199.79

I
WYDATKI BIEZACE

14.199.79

w tym:

I

l) wydatki jednostek budzetowych 14.199.791
al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

14.199.79,
zadan

I

I
I

4300
I Zakup uslug pozostalych

j 14.199.791/ Zagospodarowanie terenu wokól swietlicy
___ J-_._~

- -~----



600

700

600

600

60016

70005

60016

60016

4300

4300

4300

wiejskiej w Nowych Sadach /

Solectwo Mlodowice

Transport i lacznosc
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEZACE

z tego:
1) wydatki jednostek budzetowych
al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

zadan

Zakup uslug pozostalych
/Zwirowanie dróg/

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
WYDATKI BIEZACE
z tego:
1) wydatki jednostek budzetowych
al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

zadaó

Zakup uslug pozostalych
/ Zagospodarowanie placu przy swietlicy wiejskiej
w Mlodowicach/

Solectwo Sierakosce

Transport i lacznosc
Drogi gminne
WYDATKI BIEZACE
1) wydatki jednostek budzetowych
al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

zadaó

Zakup uslug pozostalych
/ Naprawy dróg i rowów w Solectwie Sierakosce /

Solectwo KupilItycze

Transport i lacznosc
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEZACE

z tego:
I) wydatki jednostek budzetowych

16.137.39

10.000,
10.000,
10.000.-

I
I

10.000'-110.000,-

10.000.-

6.137,39

6.137,3916.137,39 I

6.137,391

6.137.391
I

I

6.137,391
I

20.538.491

20.538.491
20.538.49
20.538.49

20.538.49 i

20.538.49 i

I

20.538.491

14.642,671

10.000.-1
10.000.
10.000.-

10.000.-

I I ~ ~ _



700

70005

4270

4210

al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadan

Zakup uslug pozostalych
I remonty dróg kopanie rowów, wymiana
przepustów w Solectwie Kupiatycze I

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
WYDATKI BIEZACE

l) wydatki jednostek budzetowych
al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

zadan

Zakup materialów i wyposazenia
I Zakup sprzetu na wyposazenie swietlicy wiejskiej
w Kupiatyczach I

10.000,- 1

10.000,-

I

4.642,67 !

4.642,67 I

4.642,67
4.642,671
4.642,671

4.642,67



700

70005

6060

4210

4300

Wydatki na zakupy inwestycyjne jst
/ Zakup materialów do wykonania ogrodzenia przy
szkole w Darowicach /

Solectwo Koniuszki

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
WYDATKI BIEZACE
z tego:
l) wydatki jednostek budzetowych
al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

zada6

Zakup materialów i wyposazenia
/ Zakup materialów zwiazanych z pracami
wyko6czeniowymi przy altancc/
Zakup uslug pozostalych
/ Zagospodarowanie terenu i wyposazenie altanki /

9.000.-

7.528.94

7.528.94
7.528,94
7.528.94

7.528.94
7.528,94

5.000.-1
I

2.528.941

I

Solectwo Rybotycze-PoslIda Rybotyckll-KoPysllo 18.241.051
I

600 I

II Transport i lacznosc
8.000,- I

60016
Drogi publiczne gminne

8.000.- i
WYDATKI BIEZACE

8.000.-IZ tego:
I

1) wydatki jednostek budzetowych
8.000,-1

al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

8.000.- I1zada6
II4300

I Zakup uslug pozostalych 8.000,- i

/ utrzymanie dróg i rowów /
I

700
I

II Gospodarka mieszkaniowa
10.241.051

70005
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 10.241.05 i

WYDATKI BIEZACE
10.241,05

z tego: 1) wydatki jednostek budzetowych
10.241,051

al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
10.241.05 i

zada6
I

4210

I Zakup materialów i wyposazenia
3.000.-/ wyposazenie swietlicy w naczynia oraz

I

urzadzenia potrzebne do utrzymania porzadku oraz malowanie swietlicy wiejskiej!4300
I Zakup uslug pozostalych 7.241,05

/ zagospodarowanie terenu wokól boiska/
-- .._-_ .._---~-----_. - ----



700

700

700

700

70005

70005

70005

4270

6060

4210

4300

Solectwo Klokowice

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
WYDATKI BIEZACE
w tym:
l) wydatki jednostek budzetowych
aj wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadan

Zakup uslug remontowych
/ Remont ogrodzenia przy swietlicy wiejskiej w
Klokowicach/

Solectwo Mlodowice Osiedle

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
WYDATKI MAJATKOWE
l) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jst
/ zakup urzadzen na plac zabaw dla dzieci w
Mlodowicach O. na dzialce gminnej/

Solectwo Nowosiólki Dydynskie

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
WYDATKI BIEZACE
z tego:
l) wydatki jednostek budzetowych
aj wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

zadan

Zakup materialów i wyposazenia
/ wyposazenie swietlicy wiejskiej!
Zakup uslug remontowych
/ zagospodarowanie terenu wokól swietlicy/

Solectwo Kalwaria PaclaW~ika

Gospodarka mieszkaniowa

11.238.04

11.238.04
11.238.04

11.238.041
I

11.238.041
11.238.041

11.238,04

11.847.-

11.847.
11.847.
11.847.
11.847.-,

11.847.-1

9.854.-1

9.854,-1

9.8~4·-1
9.8)4'-1

I

I

9.854.- I

9.854.-

4.854.-

5.000.-
I

I
I

7.805.73 i

4.805.73

! I ~_~ _



II Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
I

70005
4.805,73

WYDATKI BIEZACE
4.805,73

z tego: l) wydatki jednostek budzetowych
4.805.73

al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

4.805.73,
zadan

I

4210

I Zakup materialów i wyposazenia 4.805.73:

/doposazenie swietlicy wklad do projektu w ramach "Male projekty ,,/ I754

I Bezpieczenstwo publiczne i ochronaI3.000.-I

przeci wpozarowa 75412
I Ochotnicze straze pozarne

I

3.000,-
WYDATKI BIEZACE

3.000.-

z tego: 1) wydatki jednostek budzetowych
3.000,-

al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
3.000'-1zadan

II

4300
I Zakup uslug pozostalych 3.000,-1

/ wykonanie garazu dla OSP w Kalwarii

I
I

Paclawskiej!

Solectwo Gruszowa / Konillsza/ 8.220.93 I

I

I Gospodarka mieszkaniowa

I

700 8.220.931
70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 8.220,931

WYDATKI MAJATKOWE

8.220.93

l )Inwestycje i zakupy inwestycyjne

8.220.931

6050

l/Wklad wlasny do projektu na wykonanie 8.220,93 !

dokumentacji i kapitalnego remontu swietlicy wiejskiej w Gruszowej!

I

Solectwo Só/ca 7.556.6 l I

600

I

I Transport i lacznosc
3.800.-1

60016
Drogi publiczne gminne

~.800'-1WYDATKI BIEZACE

-,.800.-
z tego: 1) wydatki jednostek budzetowych

3.800.-1

al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

3.800.-
zadan

4270

I Zakup uslug pozostalych 3.800.-

/ utrzymanie dróg /

l ~ .~ _



wame
we

ATKOWE

stalych
cu przy swietlicy wiejskiej

anicach /

zkaniowa
ami i nieruchomosciami

ZACE

zkaniowa
ami i nieruchomosciami

ZACE

3.756.61
3.756.61

3.756.61

3.756.61
3.756.61
3.756.61

17.050.82 :

I

17.050.82 I

17.050.82 i

17.050.821
I
I

17.050.821

17.050.821

13.480.12

13.480.12
13.480.12

13.480.12

13.480.121

13.480.12i
I

I

13.480.12 I

I

I
I

15.417.711

- I

1).417.71
15.417.71
15.417.71

15.417.711

15.417.71 i

1

tek budzetowych

ne z realizacj,t ich statutowych

tek budzetowych
ne z realizacja ich statutowych

zkaniowa
ami i nieruchomosciami

ACE

e

y inwestycyjne jst
w do wykonania ogrodzenia /

kupy inwestycyjne

ice

stalych
a wykonanie remontu swietlicy
/

tek budzetowych
zane z realizacja ich statutowych

700 Gospodarka mie:
70005

Gospodarka grur
WYDATKI BIE;z tego:l) wydatki jednoal wydatki zwiazadan

4300

Zakup uslug poz
/ dokumentacja rwiejskiej wSólc:
Solectwo Kniazy801

Oswiata i wycho
80101

Szkoly podstawc
WYDATKI MA

l) Inwestycje i z,6060

Wydatki na zaku
/ zakup materiale

--

Solectwo Aksma700

Gospodarka mie,
70005

Gospodarka grur
WYDATKI BIEz tego:l) wydatki jednoal wydatki zwia2zadan

4300

Zakup uslug poz
/ Utwardzenie plgrzybku w AksIT

Solectwo Mako~
700

Gospodarka mie:
70005

Gospodarka grur
WYDATKI BIEz tego:I) wydatki jednoal wydatki zwiaz



4210

4300

3. Wyodrebnia sie dochody
srodowiska:

DOCHODY

zadan

Zakup materialów i wyposazenia
/ w tym zakup sprzetu sportowego 1.417.71 /

Zakup uslug pozostalych
/ Remont dachu na swietlicy wiejskiej 14.000,-/

wydatki zwiazane z gromadzeniem oplat

I

I

1.417.71

14.000'-1

I

j

kar za korzystanie ze

orzystanie ze srodowiska
an-

Dzial RozdzialParagrafNazwa dzialu, Rozdzia

900

Gospodarka komunalna
90019

Wplywy i wydatki zwiazal
srodków z oplat i kar za kcDOCHODY BIEZACE- wplywy z oplat i kar za ki wprowadzanie w nim zm0690

Wplywy z róznych oplat

Ogólem dochody

WYDATKI

lu, paragrafu/zródlo

ochrona srodowiska
e z gromadzeniem
·zystanie ze srodowiska

Kwota zl

10.000,
10.000.-

10.000.-

10.000,-

10.000,-

Kwota zlDzial RozdzialParagrafNazwa dzialu, rozdzialu,

900

Gospodarka komunalna i o(

90019

Wplywy i wydatki zwiazane i

srodków z oplat i kar za korz)WYDATKI BIEZACEz tego:1) Wydatki jednostek budzetoal \\'Ydatki zwiazane z realizalzadan/ zakup drzewek, transport i s:

paragrafu/ zródlo-- ~-r-~~.
hrona srodowiska

gromadzeniem

tanie ze srodowiska

wych

a ich statutowych

:!zen ie/

10.000,-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-



4210

4300

Zakup materialów i wyposazcnia

Zakup uslug pozostalych

Ogólem wydatki

§8

5.000. -

5.000.-

1 ().()()(),-

Upowaznia sie Wójta Gminy do:

I) dokonywania innych zmian w planie wydatków niz okreslonc wart. 257 ustawy

o finansach publicznych, z wylaczcniem przcnicsic!l wydatkÓwll1i~dzy dzialami:

2) lokowania wolnych srodków budzetowych na rachunkach w innych hankach

3) zaciagania kredytów i pozyczek na pokrycic wyst<;puj,-\Ccgo \V ciqgu roku przc.lSCIO\\cgo

deficytu budzetu w kwocie 400.000 zl

§9

Ustala sie planowane dochody budzetu Gminy w ukladzic dzial. rozdzial. paragraf klasylikacji
budzctowej

Dzial

RozdzialParagrafNazwa dzialu, rozdzialu, parag"afu/zródloKwota zl.

10

Lesnictwo 350.000.-
02001

Gospodarka lesna 350.000.-

DOCHODY BIEZACr~

350.000.-
- wplywy ze sprzedazy drewna

350.000.-

0840

Wplywy ze sprzedazy wyrobów 350.000.-

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w cncrgi<;36.500.-

elektryczna, wode i gaz 40002
Dostarczanie wody 36.500.-

DCHODY BIEZACE

3(>.500.-
- oplata abonamentowa za utrzymanie w gotowosci do swiadczenia uslug urzadzcIlwodociagowych

3.500.-

0490

Wplywy z innych lokalnvch opiat pobieranych 3.500.-



przez jednostki samorzadu terytorialnego na
podstawie odrebnych ustaw
-odplatnosc za wode

32.500.-

0830

Wplywy z uslug 3.~.500.-1

0920

Pozostale odsetki :'100.---
700

Gospodarka mieszkaniowa5.172.750.-
70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami5.172.750.-

DOCHODY BIEZACE

372.750.-

- oplata za uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 3.000.-
0470

Wplywy z oplat za zarzad. uzytkowanie 3.000.-

i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci
-czynsz dzierzawny dzialek gminnych

300.000.-

-najem lokali majatku gminy

66.350.-

I
0750

Dochody z najmu i dzierzawy skladnikÓw 3()6.350.- ;

majatkowych Skarbu PaJ1stwa. jednostck

I

I

samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansÓw publicznych orazinnych umów o podobnym charakterze
0920

Pozostale odsetki 200.-

-zwrot kosztów za zuzycie energii elektrycznej
l gazu

3.000.-

0970

Wplywy z róznych dochodÓw
3.000.--zwrot kosztów upomnieÓ

200.-

0690

Wplywy z róznych oplat 200.-

DOCHODY MAJATKOWE

4.XOO.000.-

-wplywy ze sprzedazy dzialek gminnych
I

4.XOO.000.-

0770

Wplaty z tyt. odplatncgo nabycia prawa wlasnosci

4.800.000·-1oraz prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomosc i

.~

710

Dzialalnosc uslugowa 4.000.-
71095

Pozostala dzialalnosc 4.000. -

DOC1-IODY BIEZACE

4.000.-
-oplata cmentarna

4.000.-



0690

Wplywy z róznych oplat 4.000.-

750

Administracja publiczna 44.680.-

75011
Urzedy Wojewódzkie 43,450.-

DOCHODY BIFZACI~

43,450.-
2010

Dotacje cc\owe otrzymane z budzetu paI)st wa na 43,450.-

realizacje zadal) biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadal'1 zleconych gminie

I

(zwiazkom gmin) ustawami
75023

Urzedy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)X30.-

DOCHODY BIEZACE

830.-
2030

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paI)st wa na 830.-

realizacje wlasnych zadaJ) biezacych gmin (zwiazków gmin)
75045

Kwalifikacja wojskowa 400.-

DOCHODY BIEZACE

400.-
2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paJ1stwa na 400.-

realizacje zadaJ) biez<lcych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadal) zleconych gminic(zwiazkom gmin) ustawami
751

Urzedy naczelnych organÓw wladzy pal1stwowej.
J .234.- I

kontroli i ochrony prawa oraz s<ldownictwu
I

I75101
Urzedy naczelnych organów wladzy pm)stwowej.1.234.- I

kontroli i ochrony prawa
DOCHODY BIEZACE

1.234.-
2010

Dotacje celowe otrzymane 7. budzetu pa1'1stwa na 1.234.-

realizacje zadaJ) biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadaJ) zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami
756

Dochody od osób prawnych. od osÓb fizycznych i3.380.943.-

od innych jednostek nieposiadaj<lcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi<lzane z ich poborem
75601

Wplywy z podatku dochodowego od osÓb2.000.-

fizycznych
DOCHODY BIEZACE

2.()OO.-
0350

Podatek od dzialalnosci gospodarczcj osÓb 2.000.-

fizycznych. oplacany w formie karty podalkovvej I75615

Wplywy z podatku rolnego. podatku lesnego.989H"O.- !
Ipodatku od czynnosci cywilnoprawnych. podatkÓw

Ji oplat lokalnych od osÓb prawnych i innych
-



jednostek organizacyj nych

DOCHODY BIEZACE

9R9.650.-

0310

Podatek od nieruchomosci R30.ROO.-

0320
Podatek rolny 27.300.-

0330
Podatek lesny 124.400.-

0340
Podatek od srodkÓw transportowych 7.150.-

75616

Wplywy z podatku rolncgo. podatku Icsncgo.1.222.050.-

podatku od spadkÓw i darowizn. podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkÓw i opiatlokalnych od osób fizycznych
DOCHODY BIEZACE

1.222.050.-

0310

Podatek od nieruchomosci J R9.200.-

0320
Podatek rolny 924.X50.-

0330
Podatek lesny 4.000.-

0340
Podatek od srodków transportowych 35.000.-

0360
Podatek od spadkÓw i darowizn 5.000.-

0430
Wplywy z oplaty targowej 14.000.-

0500
Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 37.000.-

0560
Zaleglosci z tytulu podatków i opiat zniesionych 1.500.-

0910
Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu X.OOO.-

podatkÓw i opIat 0690
Wplywy w rÓznych oplat - Z\vrot kosztÓw 3.500.-

upomnieÓ
75618

Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody13 l .000.-

jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie
I

ustaw

I
I

DOCHODY BIEZACE
131.000·-1

I

0410
Wplywy z oplaty skarhow~j 1(J. 000.-

0460
Wplywy z oplaty eksploatacyjnej GO.OOO.-

0480
Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz 55.000.-

napojÓw alkoholowych
75621

Udzialy Gmin w podatkach stanowi<.\cych dochÓd1.036.243.- I

budzetu patlstwa

I

DOCHODY BIEZACE

1.03Ó.243.-

0010

Podatek dochodowy od osÓb fizycznych 1.031.243.-

0020
Podatek dochodowy od osÓb prawnych 5.000.-

758

Rózne rozliczenia
X.793.5IX·-175801

Czesc oswiatowa subwencji ogÓlncj dla jednostek--+.595.090.-

samorzadu terytorialnego
-

I



---"-

I
DOCHODY BIEZACE

4.595.oC)o.-

2920

Subwencje ogólne z budzetu pat1st\va 4.595J)90.-

75807

Czesc wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin3.996.414.-
I

DOCHODY BIEZACE

3.996.414.-

2920

Subwencje ogólne z budzetu pat1stwa 3.996.414.-

75831

Czesc równowazaca subwencji ogólnej dla gmin202.0 J 4.-

DOCHODY BIEZACE

202.0 I4.-

2920

Subwencje ogólne z budzetu pal1stwa 202.014.-

I
dOl

Oswiata i wychowanic 27.500.-
80101

Szkoly podstawowe
7.50().- i

DOCHODY BIEZACE

7.500·-1

-czynsze za wynajm lokali

6.300.-I
I

0750

Dochody z najmu i dzierzawy skladnik{}\v 6.300.-

majatkowych Skarbu Pat1st wa. jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych orazinnych umów o podobnym charakterze
I

- wynagrodzenie platnika z tyt. terminowej zaplaty

I

podatku dochodowego od osób fizycznych

1.200.-

!.200.-I0970

Wplywy z róznych dochodów I

80104

Przedszkola 20.000.-

DOCHODY BIEZACE

20.000.-
- wplywy z oplat za korzystanie dzieci

I

z przedszkola

20.000.-I
I

0830

Wplywy z uslug 20.000.-

852

Pomoc spoleczna 3.366.600.-
85212

Swiadczenia rodzinne. swiadczenie z funduszu3.071.600.-
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

DOCHODY BIEZACE

3.071.GOO.-
2010

Dotacie celowe otrzymane z hudzetu pal1st wa na3.036.600.---



-----_.--
realizacje zadal1 biezacych z zakresu administracji

rzadowej oraz innych zadal1 zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami
2360

Dochody jednostek samorzadu terytorialnego 35.0()O.-

zwiazane z realizacja zadal1 z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadal1 zleconych ustawami
85213

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za25.700.-

osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz zaosoby uczestniczace w zajeciach w centrumintegraej i spolecznej
DOCHODY BIEZACE

25.700.-
2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu pm1stwa na IS.OOO.-

realizacje zadan biez~1cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadal1 zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami
2030

Dotacje wlasnc otrzymane z hudzdu pal1s1wa na 7.700. -

realizacje wlasnych zadan hiej,(lcych gmin
I(zwiazków gmin)

85214

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na9 UWO.-

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
I

DOCHODY BIEZACE

91.800.-
2030

Dotacje wlasne otrzymane z hudzetu pal1st wa na 9 J .800.-

realizacje wlasnych zadal1 hiezacych gmin (zwiazków gmin)
85216

Zasilki stale

I I J .900'-1
DOCHODY BIEZACE

111.900.-
2030

Dotacje wlasne otrzymane z hudzetu pal1st wa na 111.900.-

realizacje wlasnych zadal1 hiezacych gmin (zwiazków gmin)
I

85219

Osrodki pomocy spolecznejI
- I

()).6()().- i
I

DOCHODY BIEZACE
65.WO.- I

2030

Dotacje wlasne otrzymane z budzetu pal1stwa na 65.60().- I

realizacje wlasnych zadal1 hiezacych gmin (zwiazków ~min)

854

Edukacyjna opieka wych()\vawcza(UJOO. -

85401
Swietlice szkolne 9.000.-

DOCHODY BIEZACE 900000-1
-wplaty za wyzywienie uczniów w swidliey

szkolnei

9.0()O.-



0830

Wplywy z uslug 9.000.-

900

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska5() 1.000.-

90001
Gospodarka sciekowa i ochrona ,vÓd551.000.- I

IDOCHODY BIEZACE

151.000.-

-oplata abonamentowa za utrzymanie w gotowosci do swiadczenia uslug urzqdzdlkanal izacyj nych

10.300.-

0490

Wplywy z innych lokalnych oplat pohieranych 10.300.-

przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw
-odplatnosc za scieki

]40.000.-

0830

Wplywy z uslug 140.000.-

0920

Pozostale odsetki 700.-

DOCHODY MAJATKOWE

400.000. -

-darowizny pieniezne mieszkallców gminy na
kanalizacje wsi

400.0()O.-

6290

Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji 400. O()O.-

gmin (zwiazków gmin) powiatów (zwiazkÓw powiatów), samorzadów wojewodztw. pozyskane zinnych zródel
90019

Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeni cm10.000.-

srodków z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska
DOCHODY BIEZACE

l 0.000.-
-wplywy z oplat za korzystanie ze srodowiska i wprowadzanie w nim zmian

10.000.-

0690

Wplywy z róznych oplat ] 0.000.-

Ogólem dochody

21.747.725'-1

Dochody biezace

Dochody majatkowe

16.547.725,-

5.200.000,- W tym:

- sprzedaz nieruchomosci

darowizny pieniezne na kanalizacje

4.800.()()O.

400.000.-



§ 10

Ustala sie planowane wydatki budzetu gminy w ukladzie dzial, rozdzia!' paragraf klasyfikacji

budzetowej

Dziali Rozdzial I Paragraf

010

01008

Nazwa dzialu, rozdzialu, pal'a~rafu/zadanic

Rolnictwo i lowiectwo

Melioracje wodne
WYDATKI BIEZACE:
z tego:
I) wydatki jednostki budzetowej:

al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadan

Kwota zl

2IJ)43,

l.OOO.

l'()(HL -

2.000.
l .000.-

020

01030

02001

4300 I Zakup uslug pozostalych

Izby rolnicze
WYDATKl BIEZACE
z tego:
I) dotacja na zadania biezace

2850 I Wplaty gmin na rzecz Izby rolniczej w wysokosci
2% uzyskanych wplywów z podatku rolnego--~
Lesnictwo

Gospodarka lesna
WYDATKI BIEZACE
z tego:
I) wydatki jednostki budzetowej
al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

4 I 70 I Wynagrodzenia bezosobowe

bl wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadan

2.0()().

19.043.
19.043.-

19.043.-

19.043.-

205.000,

205.000.
205.000.-

205.000.
!3.700.-

13.700.-

!91.:WO.-

400

40002

4210
4300
4500

Zakup materialów i wyposazenia
Zakup uslug pozostalych
Pozostale podatki na rzecz budzetów jednostek
samorzadu terytorialnego

Wytwarzanie i zaopatrywanie w cnergi~
elektryczna, gaz i wod~- - --------

Dostarczanie wody
WYDATKI BIEZACE:
z tego:
I) wydatki jednostek budzetowych

al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

30.000.
146 ..300.

15.000.-

163.000,-

163.000.
Ió3.000.-

163.000.
7().SO().-

4010
4040
4110
4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Skladki na ubezpieczenia spoleczne

Skladki na fundusz pracy

sx.] 00.
4.46X.

10.670.
1.2(J2.-



4170 I Wynagrodzenia bezosobowe

b/wydatki zwiazane z realizacja ich statutO\vych
zadaI1

2.000.-

X6.500.-

4210

4260
4270
4280

4300
4370

4390

4410
4440

4500
4530
4700

Zakup materialów i wyposazenia
Zakup energii / w tym UG 8.000.-/
Zakup uslug remontowych
Zakup uslug zdrowotnych
Zakup uslug pozostalych
Oplaty z tyt. zakupu uslug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarncj
Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz
analiz, opinii
Podróze sluzbowe krajowe

Odpis na Zakladowy Fundusz SwiadczcJ1
Socjalnych
Pozostale podatki na rzccz budzetów jst / LJ( i /
Podatek VAT

Szkolenia pracownikÓw niebedacych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej

X.OOO.

24.000.
X.OOO.

300.
7.000.
1.300.-

5.000.-

2.500.
2.220.-

24.000.
3'()80.

500.-

600 Transport i hlcznosc

60016 I I Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEZACE

wtym:
l) wydatki jednostki budzetowej

al wydatki zwiazane z realizacj,! ich statutO\vych
zadaI1

4210 I Zakup materialów i wyposazenia

4270 I Zakup uslug remontowych
/ w tym FS 20.996.77 /

4300 I Zakup uslug pozostalych
/ w tym: FS 50.490.84/

4500 IPozostale podatki na rzecz budzetów jst

273.000,

25.1.000.
253.000.-

253.000.
253.000.-

13.000.-

:W. OO().-

17().O()O.-

40.000.-

60095

4170
4110
4120

Pozostala dzialalnosc

WYDATKI BIEZACE
z tego:
l) wydatki jednostki budzetowej

al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

Wynagrodzenia bezosobowe
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na Fundusz Pracy

20.000.
20.000.-

20.000.
J 6.300.-

15.000.
1.200.

100.-



700

bl wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadan

42] O Zakup materialów i wyposazenia
4300 Zakup uslug pozostalychI----j- -~~-- --

Gospodarka mieszkaniowa
f----I----~l-- ----

70005 I I Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
WYDATKI BIEZACE

wtym:
1) wydatki jednostki budzetowej

al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

3.700.-

3.000.-
700.-

SS2.SS7,48

5X2.X57.4X
324.193.71

324.193.71
94. ]40.-

40]0
4040
4] ]0
4]20
4]70

42]0

4260
4270

4280
4300

4350
4360

44]0
4440

4500
4700

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skladki na ubezpieczenie spoleczne
Skladki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

bl wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadan

Zakup materialów i wyposazenia
I I w tym: FS ogólem - 33.] 64.99 z czego kwota
4.805,73 stanowi FS Kalwarii P. jako wklad do

projektu na wyposazenie swietlicy w ramach .. Mak
projektyl
Zakup energii
Zakup uslug remontowych
I w tym FS I] .238.04 I
Zakup uslug zdrowotnych
Zakup uslug pozostalych
I w tym: 67.343.90 FSI
Zakup uslug dostepu do sieci Internet
Oplaty z tyt. zakupu uslug tekkomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Podróze sluzbowe krajowe
Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczd1
Socjalnych
Pozostale podatki na rzecz budzetó"v jst
szkolenia pracowników nieb<;d'lcych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej

WYDATKI MAJATKOWE
]) inwestycje i zakupy inwestycyjne

7] .0] 0.

6.040.
]2.200.

1.890.

3.000.-

nO.053.71

41.417.71

29.936.
15.000.-

J .000.
106.000.-

J .000.
1.400.-

500.
3.S00.-

30.000.
300.-

2SX.M3.77

25X.663.77

6050 I Wydatki inwestycyjne jst
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w
centrum wsi Rybotycze - budowa boisk sportowych
- kwota 24.205,22

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w

233.XI6.77



71004

centrum wsi Darowice - kwota 24.363.45

Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Sady popuc/.
budowe i urzadzenie placu zaba\v - kwota 2<).31C~.50

Zagospodarowanie centrum wsi Kupiatycze poprzcz
budowe i urzadzenie placu zabmv -- kwota 29.3X2.50

Wyposazenie swietlicy wiejskicj w Makowej w
sprzet niezbedny do jej prawicHowcgo
funkcjonowania, polaczony z modcrnizacja cz~sci
socjalnej - kwota 30.333,17
"Roboty budowlane przy budynkach
Urzedu Gminy we Frcdropolu kwota 50.256.
Szkoly Podstawowej w l-Iuwnikach - kwota

29.370,-

Szkoly Podstawowej we Fredropolu- 8.303.-"

1 FS X.220,93 1

6060 I Wydatki na zakupy inwestycyjnc jst
1w tym FS 24.847.-1

Dzialalnosc uslugowa
~-~_. ----
Piany zagospodarowania przestrzennego
WYDATKI BIEZACE:

z tego:
I) wydatki jednostki budzctO'v"cj

al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadan

4300 I Zakup uslug pozostalych

24.847.-

"'9.000,

20.000.
20.000.-

20.000.
20.000.-

20.000.-

71035 I I Cmentarze
WYDATKI BIEZACE

z tego:
I) wydatki jednostki budzetowej
al wynagrodzenia i skladki od nich naliczanc

4170 I Wynagrodzenia bezosobowe

bl wydatki zwiazane z realizacj<l ich statutowych
zadan

29.000.
29.000.-

29.000.
2.000.-

2.000.-

n.ooo.-

750

4210
4270
4300
4500

Zakup materialów i wyposazcnia
Zakup uslug remontowych 1 w tym FS J 6.000.-1

Zakup uslug pozostalych
Pozostale podatki na rzccz jst

Administrac.ia publiczna

5.000.
16.000.
4.000.
2.000.-

2 ..160.215,29



75011

75022

4010
4110
4120

4210
4300
4370

Urzedy wojewódzkie
WYDATKI BIEZACE:

1) wydatki jednostki budzetowej
al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe pracownikÓw
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na Fundusz Pracy

Rady Gmin i miast na prawach powiatu
WYDATKI BIEZACE

w tym:
1) wydatki jednostki budzetowej

al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadaJ'!

Zakup materialów i wyposazenia
Zakup uslug pozostalych
Oplaty z tyto zakupu uslug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

2) swiadczenia na rzecz osób fizycznych

43.450,
43.450.
43.450,
43.450.-

.~6)WO.
).XOO,

X50.-

172.500.
17.2.5UO.-

7.500.
7.500,-

3.000,
3.000,
1.500.-

]65.000,-

75023

3030 I Rózne wydatki na rzecz osÓb fizycznych

Urzedy gmin ( miast i miast na prawach pc)\viatu )
WYDATKI BIEZACE

w tym:
I) wydatki jednostki budzetowej

al wynagrodzenia i skladki od nich nalic/anc

165.000.-

2.143.X6).29
2.] 3X.X65.29

2.13X.X65.29
1.3S().S)O.-

4010
4040
4110
4120
4170
4100

4140

4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360

4370
4410
4430

Wynagrodzenia osobowe pracownikÓw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

bl wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadaI1

Wplaty na PaI1stwowy Fundusz Rehabilitacji OsÓb
Niepelnosprawnych
Zakup materialów i wyposazenia
Zakup energii
Zakup uslug remontowych
Zakup uslug zdrowotnych
Zakup uslug pozostalych
Zakup uslug dostepu do sieci Internet
Oplaty z tyt. zakupu uslug telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Oplaty z tyt. zakupu uslug telefonii stacjonarnej
Podróze sluzbowe krajowe
Rózne oplaty i skladki

1.042"+00.
()0.600,-

170.0()0.
27.490,
10.000.
16.000.-

7X2.315.29

23.000.-

35.000,
50.000.-

453.733,
2.000.

j41.5X2.29
7.000,
(). O()O.-

4.000.
15.000.
7.000. -



4440

4610
4700

Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczell
Socjalnych
Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników nieb~dacych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej

WYDATKI MAJATKOWE

I) inwestycje i zakupy inwestycyjne

29.000.-

1.000.
8.000.-

5.000.-

5.000.-

6060 I Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budzetowych

5JJOO.-

75045 I Kwalifikacja wojskowa '+00.-

WYDATKI BIEZACE

400.-

wtym: l) wydatki jednostki budzetowej

400.-

al wydatki zwiazane z realizaej<l ich statutowych

400.-
zadan

4410 t-2dróze sluzbowe krajowe

400.-

751 ~I~- r- ---- Ur;edy n~~zeInych organów wladzy panstwowe.i,1.234,-
kontroli i ochrony prawa oraz s~!downictwa75101

-r~---IUrzedy naczelnych organów wladzy paJls(wow~i. 1.234.-
kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEZACE

1.234.-

wtym: l) wydatki jednostki budzetowej

1.234.-

a/ wynagrodzenia i skladki od nich nal iczane

()41.12

4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne 121.52
4120

Skladki na Fundusz Pracy J t) .hO

4170
Wynagrodzenia bezosobowe 800.-

b/ wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

292.88
zadan 292.884300

I Zakup uslug pozostalyeh
----- r754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona101.000,-

przeciwpozarowa 75403

-,-- - - -, Jednostki Te~enowePolieji 2.000.-
WYDATKI BIEZACE

2.000.-
l) Dotacje na zadania biezace

2.000.-

3000

I Wplaty jednostek na pailstwowy fundusz celowy 2.000.-

75412

I Ochotnicze straze pozarne 98.000.-

WYDATKI BIEZACE

98.000.------



75421

4110

4120
4170

4210

4260
4270
4280
4300
4360

4370
4410
4430
4500

w tym:
l) Wydatki jednostki budzeto\\iej

al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
Skladki na ubezpieczenia spolecznc
Skladki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

bl wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadaI1

Zakup materialów i wyposazenia
Zakup energii
Zakup uslug remontowych
Zakup uslug zdrowotnych
Zakup uslug pozostalych I w tym FS 3.000.- I
Oplaty z tyt. zakupu uslug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Oplaty z tyt. zakupu uslug telefonii stacjonarnej
Podróze sluzbowe kn~jowe
Rózne oplaty i skladki
Pozostale podatki na rzecz j st

Zarzadzanie kryzysowe
WYDATKI BIEZACE
z tego:
l) wydatki jednostki budzetowej

al wydatki zwiazane z realizacje) ich statutowych
zadaI1

l)R.OOO.

21.-t00.
l.300.

100.
20.000.-

76.600.-

20.000.
12.000.

1.000.
S.OOO.

16.400.-
1.000.-

1.200.
2.000.

I (J.OOO.

5.000.-

1.000.
1.000.-

1.000.
1.000.-

75702

757
______ ,421 O +~~l~naterialów i w~posazenia

Obsluga dlugu publicznego
- - -- ~

Obsluga papierów wartosciowych. kredytÓw i
pozyczek jst
WYDATKI BIEZACE
z tego:
l) obsluga dlugu jednostki samorzc!du terytorialnego

8110 I Odsetki od samorzadowych papierÓw wartosciowy
lub zaciagnietych przezjst kredytÓw i pozyczek~~.-. --~ ----

1.000.

()5().()()(),-

6)0.000.-

(,)0.000.-

(,)0.000.-

758

75818

4810

Rózne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe
WYDATKI BIEZACE
z tego:
l) wydatki jednostek budzetowych
al wydatki zwiazane z realizacje! ieh statutowych
zadaI1

Rezerwy
ogólna 50.000.-

l ()().()()(),

100.000.
100.000.-

100.000.
100.000.-

100.000.-



80)

80101

4010
4040
4110
4120
4170

4210
4240
4260
4280

4300
4350
4370
4410
4440

4700

2590

3020

6050

celowa 50.000.-

Oswiata i wychowanic

Szkoly podstawowe
WYDATKI BIEZACE

z tego::
1) wydatki jednostek budzetowych

al wynagrodzenia i sklmiki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

bl wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadan

Zakup materialów i wyposazenia
Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i ksi,\zek
Zakup energii I w tym UG 52.000.- I
Zakup uslug zdrowotnych
Zakup uslug pozostalych
Zakup uslug dostepu do sieci Internet
Oplaty z ty1. zakupu uslug telefonii stacjonarnej
Podróze sluzbowe krajowe
Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen
Socjalnych
Szkolenia pracowników niebedacych czlonkallli
korpusu sluzby cywilnej

2) Dotacje na zadania biezace

Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej
jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez
osobe prawna innq niz jednostka salllorzadu
terytorialnego lub prze osobe fizyczna

3) swiadczenia na rzecz osÓb fizycznych

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzcll

WYDATKI MAJATKOWE
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
"Termomodernizacja budynku SZ.P. w Kniazycach"

6.942.946,-

~.944.0 15.
~.n5.015.-

2.ÓOCJ.190.
2.213.910.-

1.666.730.
213.800.

279.380.
45.500.

8.500.-

~92.280.-

58.000.
7.00().

I X(»~6().
2.100.-

34.000.
2.400.
4.800.
] .200.-

91.Ó20.-

1.~00.-

1.060.025.-

1.060.025.-

11 X.X()().-

118.800.-

159.000.
159.000.-

132.949.] X



6060I Wydatki na zakupy inwestycyjnc jst 26.050.82

l w tym FS 26.050.82 l
-

-- --
80103 I Oddzialy przedszkolnc w szkolach podstawowychX1.050.-

WYDATKI BIEZACE

X1.050.-

z tego: l) wydatki jednostck budzetowych

76.290.-

al wynagrodzenia i skladki od nich naliczanc

(J7.010.-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.320.-

4040
Dodatkowe wynagrodzenic roczne (J.OOO.-

4110
Skladki na ubezpieczcnia spolecznc !).200.-

4120
Skladki na Fundusz Pracy 1.490.-

bl wydatki zwiazane z rcalizacjq ich statutowych

9.280.-

zadan
III4210

Zakup matcrialów i wyposazenia I

3.000.-

4240
Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i ksiazek 1.000.-

4280

I

100.-Zakup uslug zdrowotnych I

4300
Zakup uslug pozostalych 2.000.-

4410
Podróze sluzbowe krajowe 100.-

4440
Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiaclczcll 2.880.-

Socjalnych 4700
I Szkolenia pracowników nicbedacych czlonkami 200.-

korpusu sluzby cywilnej
2) swiadczenia na rzecz osób fizycznych

4.760.-

3020 I :Ydalki osobowe nic zaliczane do wynagrodzCli

-L760.-

~ -I 80 l 04 -~1--- Przedszkola -

402.344.-
WYDATKI BIEZACE

402.344.-

z tego: l) wydatki jednostek budzetowych

187.860.-

al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

161.760.-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikÓw 123.740.-

4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.000.-

4110
Skladki na ubczpieczenia spoleczne 21.960.-

4120
Skladki na Fundusz Pracy 3.560.-

4170
Wynagrodzenia bezosobowe 500.-

bl wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

2(J.J 00.-
zadan

4210 Zakup materialÓw i wyposazenia
4220 Zakup srodków zywnosci
4240 Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i ksiai.ck
4260 Zakup energii
4280 Zakup uslug zdrowotnych__l---_~l __ . _

~.500.
7.800.
2.000.
2.00().-

300.-



80110

4300
4370
4410
4440

4700

2310

2310

2540

3020

4010
4040
4110
4120
4170

Zakup uslug pozostalych
Oplaty z tyt. zakupu uslug tclcfonii stacjonarnej
Podróze sluzbowe krajowe

Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczel'1
Socjalnych
Szkolenia pracowników nicbt;cle\cych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej

2) dotacje na zadania biezqce

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
biezace realizowane na podstawie porozumicJl
( umów) miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego
I dotacja dla Gminy Wiejskiej Przemysl na pokrycie I

kosztów pobytu dzieci z terenu Gm. Fredropol w
przedszkolu w Pikulicach 150.112.- I

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
biezace realizowane na podstawie porozumieJl
( umów) miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego
I dotacja dla miasta Przemysl za pobyt w
przedszkolach publicznych, przedszkolach
niepublicznych, punktach przedszkolnych dzieci z
terenu Gm. Fredropol - 17.0] 2.-1

Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej
jednostki systemu oswiaty

3) swiadczenia na rzecz osób jizycznych

Wydatki osobowe nic zaliczane do wynagrodzell

Gimnazja
WYDATKI BIEZACE
z tego:
l) wydatki jednostek budzetowych

al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe pracownikÓw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skladki na ubezpieczenia spolccznc
Skladki na Fundusz Pmcy
Wynagrodzenia bezosobowe

I

bl wydatki zwiqzane z realizacje! ich statutowych
zadan

1.800.
1.000.

300.
7.100.-

]00.-

204.94 ...L-

50.112.-

17.012.-

1.)7.820.-

9.540.-

9.540 ....

1.739.040.
1.739.040.-

] .652.760.
1438.130.-

] .116.290.
92.200.

192.420.
31.220.

6.000 ....

214.630.-



80113

4210

4240

4260

4280

4300

4350

4410

4440

4700

3020

4010
4040

4110
4120

4170

4780

4210

4270

4300

4430
4440

4500

2360

Zakup materialów i wyposazcnia
Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i ksiazck
Zakup energii
Zakup uslug zdrowotnych
Zakup uslug pozostalych
Zakup uslug dostepu do sieci Internet
Podróze sluzbowe krajowe
Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczdl
Socjalnych
Szkolenia pracowników niebt;dacych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej

2) swiadczcnia na rzecz osób lizycznych

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzcll

Dowozenie uczniów do szkól

WYDATKI BIEZACE
z tego:
l) wydatki jednostek budzetowych

al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie rocznc
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych

bl wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadaÓ

Zakup materialów i wyposazenia
Zakup uslug remontowych
Zakup uslug pozostalych
Rózne oplaty i skladki
Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczdl
Socjalnych
Pozostale podatki na rzecz budzetów jst

2) dotacje na zadania biezace

Dotacje celowa z budzetu jednostki samorz'ldu
terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy. na :
finansowanie lub dofinansowanie zmlaÓ zleconych
do realizacji organizacjom prowadzacym dzialalnosc i

•• ~ i

pozytku publIcznego
1 dotacja na dowóz dzieci niepelnosprawnych do
Osrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego w
Przemyslu 38.000.-1

42.000.
4.000.

XO.160.

1.500.
15.500.

1.500.
2.500.

65.470.-

2.000.-

X6.280.-

417.277.
417.277.-

379.277.
7X.400.-

59.630.
4.500.

10.000.
1.620.
2.000.

650.-

300.X77.-

53.XOO.

10.000.
230.4 77.

3.000.
2...1-00.-

1.200.-

38.000.-

3X.OOO.-



851

80114

80146

80195

85153

4010
4040
4110
4120
4170

4210
4260
4280
4300
4370
4410
4440

4700

4300

4440

Zespoly Obslugi Administracyjno - Ekonomicznej
Szkól

WYDATKI BIEZACE

z tego:
l) wydatki jednostki budzetowej

al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na Fundusz Pracy
Wynagrodzen ia bezoso bo we

bl wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadaI1

Zakup materialów i wyposazenia
Zakup energi i
Zakup uslug zdrowotnych
Zakup uslug pozostalych
Oplaty z ty1. zakupu uslug telefonii stacjonarnej
Podróze sluzbowe krajowe
Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczell
Socjalnych
Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
WYDATKI BIEZACE

z tego:
l) wydatki jednostki budzetowej

al wydatki zwi,vane z realizacja ich statutowych
zadaI1

Zakup uslug pozostalych

Pozostala dzialalnosc

WYDATKl BIEZACE
z tego:
l) wydatki jednostek budzc10wych

al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadaI1

Odpisy na Zakladowy Fundusz S\\ iadczell
Socjalnych

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii

WYDATKI BIEZACE

z tego:

306.460.-

306.460.
241.260.-

187.760.
15.500.
:W.110.
4.890.
3.000.-

65.200.-

15.000.
20.000.

400.-
1<).000.

2.()O().

2.000.
4.800.-

2.000.-

24.710.
24.710.-

24.710.-

24.710.-

24.710.-

2X.()SO.

28.0.50.-

28.().5().

28.050.-

28.050.-

55.000,
2.000.
2.000.-



85]54

]) wydatki jednostki budzetowej
al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych

zadaI1

4300 IZakup uslug pozostalych+--------~ --- -- ~~~-
Przeciwdzialanie a]koholizmowi

WYDATK] BIEZACE

z tego:
]) wydatki jednostki budzetowej
al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

2.000.
2.000.-

2.000,

5:1.000.
5 :1.000.-

42.500.
().OOO.-

852

85202

4]70

42]0

4260

4270

4300

4370

44]0

4610

4700

2310

3030

4330

Wynagrodzenia bezosobowe

bl wydatki zwiazane z realizacjq ich statutowych
zadaI1

Zakup materialów i wyposazenia
Zakup energii
Zakup uslug remontowych
Zakup uslug pozostalych
Oplaty z tyt. zakupu uslug telefonii stacjonarnej
Podróze sluzbowe krajowe
Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej

2) dotacje na zadania biezace

dotacje celowe przekazywane gminie na zadania
biezace realizowane na podstawie porozumiel1
( umów) miedzy jst - dotacja dla Gminy Miejskiej
Przemysl

3) Swiadczenia na rzecz osób fizycznych

Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych

Pomoc spoleczna

Domy pomocy spolecznej
WYDATKI BIEZACE

z tego:
1) wydatki jednostki budzetowej

al wydatki zwiazane z realizacj,-! ieh statutowych
zadaI1

Zakup uslug przez jednostki samorz,-\du
terytorialnego od innych jednostek samorzadu
terytorialnego

9.000.-

33.500.-

14.000.
2.000.
5.000.-

10.000.
500.
500.
500.-

1.000.-

6.500.-

6.500.-

4.000.-

4.000.

4.042.193,-

145H20.
145.620.-

1,-I-5.Ó20.

145 '()20.-



85204

85212

85213

85214

3110

4010
4040
4110
4120
4170

4210
4260
4280

4300
4350
4410
4440

4700

3110

4130

Rodziny zastepcze
WYDATKI BIEZACE
z tego:

I) Swiadczenia na rzecz osÓb fizycznych

Swiadczenia spoleczne

Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna ont/.
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego
WYDATKI BIEZACE:
z tego:
l) wydatki jednostki budzetowej

al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe pracownikÓw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skladki na ubezpieczenia spolcczne

. Skladki na Fundusz Pracy
I Wynagrodzenia bezosobowe

bl wydatki zwiazane z realizacjq ich statutowych
zadall

Zakup materialÓw i wyposazcnia
Zakup energii
Zakup uslug zdrowotnych
Zakup uslug pozostalych
Zakup uslug dostepu do sieci Intcrnct
Podróze sluzbowe kn~jowe
Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczcll
Socjalnych
Szkolenia pracownikÓw niehydqcych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej

2) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzcl1

swiadczenia spoleczne

Skladki na ubezpieczenie zdrowotnc oplacane za
osoby pobierajace niektÓre swiadczcnia z pomocy
spolecznej oraz niektÓre swiadczenia rodzinnc
WYDATKl BIEZf\CE
z tego:
l) wydatki jednostki budzetowcj

al wydatki zwiazanc z realizacji! ich statutowych
zadan

skladki na ubezpieczenie zdrowotnc

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczenie rentowe
WYDATKI BIEZACE

16.()OO.

1(J.000.-

l ()'()OO.-

I ()'()()O.

3.036.(J()O.-

3.036.(,()(J.-

141.440.
117.561.-

51.500.
2.100.

6] .500.
1.961.

500.-

23.X79.-

4.000.
1.37S.

200.
1.1.XOL

I.()()O.

400.
1.100.-

2.000.-

2.895.160.-

2.895.160.

27.867.-

27.867.-

27.867.
27.8() 7.-

27.867.

I ()1.800.-

l ()I.~W().-



z tego:

l) Swiadczenia na rzecz osÓb fizycznych 161.~WO.-

85215

3110 Swiadczenia spoleczne

Dodatki mieszkaniowe

WYDATKI BIEZACE

z tego:

l) Swiadczenia na rzecz osÓb lizyunych

161.800.-

35.000.
35.000.-

3).000.-

~-+ ~~ __ I Swiadczenia spoleczne _
85216 Zasilki stale

WYDATKI BIEZACE

z tego:

l) Swiadczenia na rzecz osÓb fizycznych

3).000.

143.040.
143.040.-

143.040.-

85219

3110

140104040
,

4110
4120
4170

4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4440

4700

Swiadczenia spoleczne

Osrodki pomocy spolecznej
WYDATKI BIEZACE
z tego:
l) wydatki jednostki budzetowej

al wynagrodzenia i skladki od nich naliu.ane

Wynagrodzenia osobowe pracownikÓw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skladki na ubezpieczenia spolcczne
Skladki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

bl wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadan

Zakup materialÓw i wyposazenia
Zakup energii
Zakup uslug remontowych
Zakup uslug zdrowotnych
Zakup uslug pozostalych
Zakup uslug dostepu do sieci Internet
Oplaty z tyto zakupu uslug telefonii stacjonarnej
PodrÓze sluzbowe krajowe
Odpisy na Zakladowy Fundus/. Swiadczdl
Socjalnych
Szkolenia pracownikÓw niebyd'lcych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej

143.040.-

304.ROO.

304.800.-

302.300.
251.500.-

198.020.
16.140.

.11.290.
5.050.
1.000.-

50.800.-

6.000.
14.000.

~LOOO.

300.
8.000.-

500.
2.000.
3.500.
6.500.-

2.000.-

~~~ Swiadczenia na rzecz osÓh fizycznych
2.500.-



85228

85295

3020

4170
4110

4120

3110

4210

3110

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzell

Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi
opiekuncze
WYDATKI BIEZACE

z tego:
1) wydatki jednostki budzetowcj
al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

Wynagrodzenia bezosobowe
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na Fundusz Pracy

2) Swiadczenia na rzecz osób fizycznych

Swiadczenia spoleczne

Pozostala dzialalnosc

WYDATKI BIEZACE

z tego:
1) Wydatki jednostki budzetowej
al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadan

Zakup materialów i wyposazcnia

2) swiadczenia na rzecz osÓb fizycznych

Swiadczenia spoleczne
I srodki na finansowanie prac spoleczno

uzytecznych - 25.90ó.- oraz srodki na rcalizacj<;
zadania Pomoc paJlstwa w zakresie dozywiania .
130.560,- I

2.500.-

J 0.000.-

10.000.-

3.250.

3.250.-

2.500.
500.
250.-

(J.750.-

6.750.-

161.4ó6.
161.466.-

5.000.
5.000.-

5.000.-

156.466.-

156.466.-

854

85401

Edukacyjna opieka wychowawcza
- - ---l- -. --~ -

Swietlice szkolne

WYDATKI BIEZACE
w tym:
1) wydatki jednostek budzetowych

al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

309AOO,

269.150.
2()9.150.-

255.170.
227.R90.-

4010
4040
4110
4120
4170

Wynagrodzenia osobowe pracownikÓw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

bl wydatki zwi,\zane z realizacj'l ich statutowych

I S3.3 70.
S.500.

30.560.
4.960.

500.-

27.2RO.-



42]0
4220
4240
4280
4300
4440
4700

zadaÓ

Zakup materialów i wyposazenia

Zakup srodków zywnosci
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup uslug zdrowotnych
Zakup uslug pozostalych
Odpis na Zakladowy Fundusz sw. Socjalnych
Szkolenia pracowników nieb<;dacych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej

2) swiadczenia na rzecz osób fizycznych

3.500.
5.000.
2.500.-

500.

2.000.
] 3.280.

500.-

] 3.980.-

854]5
___ 13020 j Wydatki osobowe nie ~aliczane do wynagrodzel'1

Pomoc materialna dla uczniów

WYDATKI BIEZACE
wtym:

]) swiadczenia na rzecz osób fizycznych

] 3.980.

39.000.

39.000.-

39.000.-

900

85446

90001

3240
3260

4300

40]0
4040
4] ]0
4]20
4]70

Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
WYDATK] BIEZACE
z tego:
]) wydatki jednostek budzetowych

al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadaÓ

Zakup uslug pozostalych

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

Gospodarka sciekowa i ochrona wód
WYDATKI BIEZACE
z tego:
] ) wydatki jednostek budzetowych

al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

bl wydatki zwiazane z realizacjil ich statutowych
zadaÓ

3-+.000.

5.000.-

1.250.
1.250.-

1.250.
1.250.-

1.250.

4.4 72.090,23

4.179.590.23
59-+.000.-

59-+.000.
1'11.700.-

<)5.719.

5.171.
1Ó.Ó03.

2.137.
2.070.-

472.300.-

42 IO I Zakup materialów i wyposazenia
4260 1Zakup energii---_._--~------

12.000.
3Ó.OOO.-



90002

90003

4270
4280
4300
4360
4390

4410
4440

4500
4530
4700

6060

4300

Zakup uslug remontowych
Zakup uslug zdrowotnych
Zakup uslug pozostalych
Oplaty z ty1. zakupu uslug telefonii komÓrko\Vl~j
Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz
analiz, opinii
Podróze sluzbowe krajowe
Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczerl
Socjalnych
Pozostale podatki na rzecz budzetÓw jst
Podatek VAT

Szkolenia pracowników niebl,xhlcych czlankami
korpusu sluzby cywilnej

WYDATKI MAJATKOWE

I) inwestycje i zakupy inwestycyjne

wtym:
Wydatki inwestycyjne jst

wydatki na programy finansowane z udzialem
srodków o których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych w cz<;sci zwiazanej
z realizacja zadan jst

l) Dokumentacja na kanal izacj<; wsi RybotyC/.e
60.000,-

2) "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Rybotycze" - 2.070.590.23

3) " Darowice - oczyszczalnia scieków ..
wklad wlasny do projektu - 1.440.000.-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jst

Gospodarka odpadami
WYDATKI BIEZACE
z tego:
1 )wydatki jednostki budzetowej
al wydatki zwiazane z realizacj.l ich statutowych
zadal'!

Zakup uslug pozostalych

Oczyszczanie miast i wsi
WYDATKI BIEZACE
z tego:
I) wydatki jednostki budzetowej

al wydatki zwiazane z realizacja ich statuto\vych

4.000.
420.

14.000.
~.OOO.

X.OOO.-

~.O()O.

~.I 00.-

3XO.(JOO.

8.:280.
SOO.-

3.585.590.23

3.585.590.23

3.570.590.23

l 5.000.-

14.500.
14.500.-

l 4.500.
14.5(JO.-

14.500.

45.000. 
45.000.-

45.000.
45.000.-



921

90004

90015

90019

92105

4210
4300

4210

4260
4270
4300
4500

4210
4300

zadan

Zakup materialów i wyposazenia
Zakup uslug pozostalych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
WYDATKI BI EZACE
z tego:
I) Wydatki jednostek budzetowych
al wydatki zwi<lzane z realizac.i<l ich statutowych
zadan

Zakup materialów i wyposazenia

Oswietlenie ulic placów i drÓg
WYDATKI BIEZACE

z tego:
I) wydatki jednostki budzetowej

al wydatki zwiazane z realizacj<ljej statutowych
zadan

Zakup energii
Zakup uslug remontowych
Zakup uslug pozostalych
Pozostale podatki na rzecz budzetów jst

Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem
srodków z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska
WYDATKI BIEZACE
z tego:
Wydatki jednostek budzetowych
al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadaI1

Zakup materialów i wyposazenia
Zakup uslug pozostalych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostale zadania \v zakresie kultury
WYDATKI BIEZACE
z tego:
I) wydatki jednostki budzetowej

al wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadan

5.000.
40.000.-

2.000.
2.000.-

2.000.
2.000.-

2.000.

221.000.
221.000.-

221.000.
221.000.-

1X1.000.
35.000.

1.000.
4.000.-

10.()OO.-

10.000.-

10.000.
10.0()().-

5.00().
5.000.-

143.000,-

~LOOO.

X.OOO.-

X.OOO.

X.OOO.-

92116
4210 [Zakup materialów i wyposazenia4300 Zakup uslug pozostalych
----- ~ --~. - ---

I

Biblioteki

WYDATKI BIEZACE

z tego:

3.000.
5.000.-

135.000.
135.00().-



926

92605

1) dotacje na zadania biezace

2480 I dotacja podmiotowa z budzetu dla samorz<ldowej
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej-.-r-- --~-
Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
WYDATKI BIEZACE
z tego:
l) wydatki jednostki budzetowej
al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

135.000.-

135.000.-

S5.000,-

55.000.
55.000.-

5.000.

500.-

92601

4170

4210
4300
4410

2360

4110
4120
4170

4210
4260
4300

Wynagrodzenia bezosobowe

bl wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadan

Zakup materialów i wyposazenia
Zakup uslug pozostalych
Podróze sluzbowe krajowe

2) dotacje na zadania biezace

dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego. udzielane w trybie art. 221 ustawy.
na finansowanie lub dofinansowanie zaclall

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym
dzialalnosc pozytku publicznego - 50.000.-

Obiekty sportowe
WYDATKI BIEZACE
z tego:
l) wydatki jednostki budzetowej
al wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

bl wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych
zadan

Zakup materialów i wyposazenia
.Zakup energii

~up uslug poz~stalychI Ogólem wydatki~->-----~._-

500.-

4.500.-

2.':WO.

2.000.
200.-

50.000.-

50.000.-

30.000.
30.000.-

30.000.
21.000.-

4.000.
1.000.

1(,.000.-

9.000.-

1.000.
5.000.
3.000.-

20.555.979,-



§11.

Ustala sie zestawienie planowanych kwot dotacji z budzetu Gminy, w brzmieniu jak zablcznik

Nr 1do uchwaly budzetowej

§ 12

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol

§13

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia, z moca obowiazujclCa oJ I stycznia 2012 r. i zostanie

ogloszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Podkarpackiego

PRZF.WODNICZACY
Rady Gminy

J~ki



Zalacznik Nr 1 do Uchwaly budzetowej na 2012 rok RADA GMINY
FredropOl

1ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBUC/NYCII
UDZIELANYCI-! Z BUDZI':TlJ (.MINY

---
Podmiot Kwotaotrzymujacy dotacji

Zadanie realizowane
I{odza,ic dotac,ii

dotacie
Izba Rolnicza

19.043,-Wplata na rzecz Izby Rolniczej Wplata

2% uzyskanych wplywów z podatku rolnegoJednostki
2.000,-Wplata na Fundusz Wsparcia Policji - naWplata

Terenowe

wydatki biezace

Policji
Gmina Miejska

6,500,-Pokrycie kosztów pobytu w Izbie Celowa na zadania

Przemysl

Wytrzezwi ell m ieszkatlCÓw gm inybiez,\ce

Fredropol -----.Gminna
BibliotekaPubl iczna

135.000,-Koszty biezacej dzialalnosci Podmiotowa

we Fredropolu

Gmina Wiejska

50.112.-Na pokrycie biezacych wydatków pobytuCelowa na

Przemysl

dzieci z gminy Fredropol w niepublicznympodstawie

przedszkolu w Pikulicach

porozum lellla

Gmina Miejska

Na pokrycie biezacych wydatków pobytu

Przemyslu

17.012,-dzieci z gminy Fredropol w przedszkolachCelowa na zadania

publicznych niepublicznym . prywatnym.

biez,\cc

punktach Drzedszkolnvch

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

JarSki



RADA GMINY
Fredropol

II ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDZETU GMINY

Podmiot otrzymuj~lcy
Kwota

l
dotacje

dotacjiZadanie re~llizowancRodza.i dotacji
w zl.

Podmiot wybrany w

Dowozenie dzieciCelowa na zadania

drodze konkursu

38.000.-niepelnosprawnych dozlecone

Osrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego wPrzemyslu

Podmiot wybrany w

50.000,-Upowszechnianie kulturyCelowa na zadania

drodze konkursu
fizycznej poprzezzlecone

organizacj<r zawodÓw sportowych wsrÓdmlodziezy - pilka nozna.tenis stolowy

Stowarzyszenie

" Inicjatywy Podkarpacia"Pub] iczna Szkola
432.321,-Koszty biezace dzialalnoscipodmiotowa

Podstawowa w
szkoly

Sierakoscach im. Jana Pawla II
-------

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju KniazycPubliczna Szkola

314.879.-Koszty biezace dzialalnoscipodmiotowa
Podstawowa im. M.

szkoly

Konopnickiej w KniazycachPani Maria Ryzner-Feduniewicz PublicznaSzkola Podstawowa im. L.MaljaJlskiej w

312.825,-Koszty biezace dzialalnoseipodmit)towa
Mlodowicach

szkoly

Stowarzyszenie

" Inicjatywy Podkarpacia"Niepubliczne Przedszkole.. Basniowa Kraina" w
137.820,-Koszty biezace dzialalnoscipodmit)towa

Sicrakoscach
przedszkolaL _____u ______ ~

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~ki



j,i'rL~f\ GMINY
'-'redropol

Zestawienie zadan inwestycyjnych do realizacji w 2012 roku

L.p. IDzial IROZdzT 50 -I K~vota - - INa";'-;; zadania IRok

! .Jcdnostka
al inwcstycyjncgo

I I·calizu.j'lca

l. 1700 170005- 6050 8.220.93 [\\ klad wlasny z FSolcckiego na 20 II

I t K,
Wykonanie dokllmcntacj i

Fredropol

kapitalnego remontu swietlicy wiejskiej w Gruszowej2.

1700170005 16050-!--
- 2-4.20522IZag~spodarowanie terenÓw120] 1

tJG

rekreacyjnych w centrum \vsi

Fredropol

Rybotycze - budowa boisk sportowych - kwota 24.205.22
-- -- I ue;" 170017000516050 I29.382,50 I Zagospodarowanie centrum2011-'o I

wsi Nowe Sady poprzez I Fredropol
budowe i urzadzenie placu zabaw - kwota 29.382.50

I

- --rc ----1-- 24.363,451

-

120114.
1700170005 6050

I liG
Zagospodarowanie terenÓw

I Fredropol

rekreacyjnych w centrum wsi

I

Darowice - kwota 24.363.45
5.

1700170005 -16050T-~-29.382~50 j i~~~spodarowanie centrum
201 ]

ue;

wsi KlIpiatycze poprzez

(:redr<)po\

budowe i urzadzenie placu zabaw - kwota 29.382.506.

170017000516050"r-
3-0.333.171 Wyposazenie swictl icy2011

tlC;

wiejskiej w Makowej w sprz9t
t:redn)p()1

niezbedny do jej prawidiowego funkcjonowania. polaczony zmodernizacja czesci socjalnej -kwota 30.333.177.

-1700--! 70005
j 6050 I87.929,-1,,- Roboty budowlane przy20] I

ue;
budynkach UG Fredropol

-Freclropol

kwota - 50.256.- SzP w I-Iuwnikach kwota-29.370,-SzP Fredropol 8.303,- ..-
T8-m180101 16050-j~-\32.949~] 81Termomodernizacja budynku

i

2.
120] 1ue;

Szkoly Podstawowej w
Freclropol

Kniazycach"
190019000]16059 I3.570.590.231 ] )Dokumentacja na kanalizacjI,' 20 IIue;-'o

wsi Rybotycze - 60.000.-
I:redropol

2)Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciRybotycze - 2.070.59().23 /
_____ L _________



wklad wlasny do projektuj 120] l
3)Darowice- oczyszczalnia
scieków - 1.440.000,- / wklad

wlasny do projektuj

uc;

I;redn)pol

Razem 3.937.356,18 x x x

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

kwota ogólem 70.897,82

PR2EWODNICZi\CY
Rady Gminy

JFSki



Uzasadnienie do budzetu Gminy Fredropol
na 2012 rok w zakresie dochodów i wydatków

IDOCHODY
Plan dochodów na kwote 20 197 725,- opracowany zostal w oparciu o informacje Podkarpackiego

Urzedu Wojewódzkiego odnosnie planowanych dotacji z budzetu pm1stwa
i Krajowego Biura Wyborczego deI! Przemysl.

- na rejestr wyborców
- na zadania zlecone gminie
- na zadania wlasne gminy

I 234.
3 098 450.

277 830.-

\.

Wysokosc planowanych subwencji i udzialów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostaly
okreslone przez Ministerstwo Finansów
w tym:

- udzialy w podatku dochodowym od osób fizycznych
- subwencje ogólne - czesc wyrównawcza
- subwencje ogólne - czesc równowazaca
- subwencja ogólna - czesc oswiatowa

l 03 I 243.
3996414.

202014,
4 595 090,-

Kwoty subwencji i dotacji z zakresu administracji rzadowej z chwila ogloszenia ustawy budzetu na
20 I2 rok moga ulec zmianie.

Planowane dochody wlasne obejmuja:

- wplywy ze sprzedazy drewna
- odplatnosc od wode, oplate abonamentowa za utrzymanie

w gotowosci do swiadczenia uslug urzadze1i. wodociagowych
i odsetki

- wplywy z tyto oplat za wieczyste uzytkowanie nieruchomosci
- wplywy z tyto najmu lokali majatku gminy

dzial 700
dzial 80 l

- wplywy z dzierzawy gruntów majatku gminy
-odsetki

- zwrot kosztów zuzycia gazu i energii, koszty upomnie1i., odsetki -
- wplywy ze sprzedazy nieruchomosci gminy
- wply",')' z ty1. oplaty cmentarnej
- udzialy w podatku dochodowym od osób prawnych
- podatek od nieruchomosci od osób prawnych i fizycznych
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych
- podatek lesny od osób prawnych i fizycznych
- podatek od srodków transportowych osób prawnych i tizycznych-
- podatek od dzialalnosci gospodarczej osób fizycznych

oplacany w formie karty podatkowej

350 000.-

36 500.
3 000.-

66.350.
6 300.

300 000.
200.

3 200.
4 800 000.

4 000.
5 000.

1.020.000.
952 150.
128 400.
42.150.-

2 000.-



-zaleglosci z tytulu podatków i oplat zniesionych
- podatek od spadków i darowizn
- wplywy z oplaty skarbowej
- wplywy z oplaty targowej
- podatek od czynnosci cywilno-prawnych
- wplywy z oplat za zezwolenie na sprzedaz alkoholu
- wplywy z oplaty eksploatacyjnej
- odsetki

- koszty upomnien
- wynagrodzenie platnika z ty1. terminowej zaplaty podatku

dochodowego do osób fizycznych
-wplywy z tytulu zwrotów wyplaconych swiadczen z funduszu

alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych
- wplywy z oplat za korzystanie dzieci z przedszkola
- wplaty za wyzywienie uczniów w swietlicy szkolnej
- odplatnosc za scieki, oplata abonamentowa za utrzymanie

w gotowosci do swiadczenia uslug urzadzen kanalizacyjnych.
odsetki

- darowizny pieniezne mieszkanców na kanalizacje wsi
- wplywy z oplat za korzystanie ze srodowiska

I 500.
5 000.

16000.
14000,
37000,
55 000.
60000.-

8 000.
3 500.-

I 200.-

35 000.
20 000.

9 000.-

151000.
400000.

10000.-

Wplywy z ty1. podatków i oplat przyjeto na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok z
uwzglednieniem projektowanych wysokosci stawek podatków na 20 12r.

Wplywy z oplaty eksploatacyjnej, czynszów dzierzawnych, wynajmu pomieszczen przyjeto na
podstawie umów wg obowiazujacych stawek.

Wplywy z ty1. darowizn mieszkanców gminy na kanalizacje wsi zaplanowano na podstawie
deklarowanych kwot udzialów mieszkanców na inwestycje.

Pozostale dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 r. oraz
informacji pracowników o wysokosci planowanych dochodów realizowanych w ramach
prowadzonej dzialalnosci merytorycznej.

Ogólem dochody
wtym:
dochody biezace
dochody majatkowe

21.747725.-

16.547725.
5.200 000.-



II. WYDATKI

Plan wydatków budzetowych na 2012 rok zostal opracowany na podstawie informacj i o

dotacjach z Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego oraz informacji zlozonych przez podlegle

jednostki i przez pracowników Urzedu.

Wydatki budzetowe wykazano z podzialem na dzialy. rozdzialy i paragrafy,

w których to wyodrebniono wydatki biezace, majatkowe, swiadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje.

Laczna kwota planu wydatków budzetowych wynosi

w tym:

20.555.979,-

Dzial Ol ORolnictwo i lowiectwo 21.043,-

W dziale tym mieszcza sie nastepujace rozdzialy:

Rozdzial 01008 Melioracje wodne - plan - 2000.-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki biezace na laczna kwote 2000.-

z przeznaczeniem na wydatki zwiazane z konserwacja i odtwarzaniem rowów melioracyjnych.

Rozdzial OI 030- izby rolnicze - plan- 19.O.J3.-

W rozdziale tym zaplanowane sa wydatki biezace na 2 % wplat od podatku rolnego na izby

rolnicze.

Dzial 020 Lesnictwo 205.000,-

W dziale tym miesci sie:

Rozdzial 02001 Go.spodarka Idna- plan - 205.000.-

W dziale tym zaplanowane sa wydatki biezace. w tym:

na pozysk drewna, zrywke drewna, hodowle lasu, podatek lesny i inne prace niezbedne do

wykonania.

Dzial 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz

i wode 163.000,-

W dziale tym zaplanowano:

Rozdzial 40002 Dostarczanie wody - plan- /63.0()()-.

W rozdzia1e 40002 zaplanowane sa wydatki biezace w kwocie 163.000-



w tym na:

wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - 76.500. natomiast na wydatki zwiazane z realizacja

statutowych zadan zaplanowano kwote 86.500.-

Dzial 600 Transport i lacznosc

W dziale tym zaplanowane zostaly nastepujace rozdzialy:

273.000,-

Rozdzial60016 Drogi publiczne gminne- plan - 253.000.-

W rozdziale tym zaplanowane zostaly wydatki biezace w lacznej kwocie 253.000,- które

przeznacza sie na realizacje zadan statutowych / w tym kwote 71.487.61 na realizacje Funduszu

Soleckiego/

Przeznaczenie wydatków i rodzaje zadan finansowanych z funduszu soleckiego wyodrebnione

zostaly w § 7 pkt 2 projektu uchwaly budzetowej

Rozdzial60095 Pozostala dzialalno,<:c plan- 20 000.-.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki biezace w kwocie 20.000.- w tym. na wynagrodzenia i

skladki od nich naliczane 16.300,- a na wydatki rzeczowe zwiazane z utrzymaniem przystanków

autobusowych 3.700,-.

Dzial700 Gospodarka mieszkaniowa 582.857,48

W dziale tym miesci sie:

Rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo,(-ciami plan 582.857.48

Na wydatki biezace w tym rozdziale przeznaczono kwote 324.193.71

w tym na wynagrodzenia i skladki o od nich naliczane 94.140.-

na wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zada kwota 230.053,71

W rozdziale tym zaplanowane zostaly wydatki zwiazane biezacym utrzymaniem swietlic /

-energia elektryczna, opal, uslugi telefoniczne, gaz, w tym równiez podatek od nieruchomosci i inne

niezbedne wydatki/

Na fundusz solecki przeznacza sie kwote 144.814.86 w tym na wydatki biezace kwota

111.746,93 na wydatki majatkowe z FS przeznacza sie kwote 33.067.93

Nazwy zadan na które przeznaczony jest fundusz solecki wyszczególnione sa w projekcie

uchwaly budzetowej w §7 pkt.2

Ponadto na wydatki majatkowe przeznacza sie kwote 225.595,84 z przeznaczeniem na:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w centrum wsi Rybotycze - budowa boisk sportowych -



kwota 24.205,22

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w centrum wsi Darowice - kwota 24.363.45

Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Sady poprzez budowt; i urz'ldzenie placu zabaw - kwota
29.382,50

Zagospodarowanie centrum wsi Kupiatycze poprzez budow~ i ur/.'ldzenie placu zalxl\\ - kwol,1
29.382,50

Wyposazenie swietlicy wiejskiej w Makowej w sprzet niezbedny clo jej prawidiowego
funkcjonowania, polaczony z modernizacja czesci socjalnej - kwota 30.333,17

"Roboty budowlane przy budynkach Urzedu Gminy we Fredropolu kwota 50.25Ó.
Szkoly Podstawowej w Huwnikaeh - kwota 29.370,-
Szkoly Podstawowej we Fredropolu- 8.303,-

Kwota 24.847,- to FS z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne zgodnie z wyszczegÓlnienem w

projekcie uchwaly budzetowej w §7 pkt.2

Dzial 710 Dzialalnosc uslugowa

W dziale tym mieszcza sie nastepujace rozdzialy:

Rozdzial 7100-/ Plany zago.\jJodarowania przestrzennego pl(/n- ]0. 000.-

49.000,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki biezace, w tym wydatki zwi'lzane ze sporz'ld/aniem

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zmiany MPO.

Rozdzial 71035 Cmentarze - pl(/n- ]i). 000.-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki biezace, zwiazane z utrzymaniem cmentarzy \.\1 kwocie

29.000,- w tym na wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-

oraz wydatki na fundusz solecki w wysokosci 16.000,- z tego na:

wydatki biezace 16.000,-

Nazwy zadai1 na które przeznaczony jest fundusz solecki wyszczegÓlnione sa w projekcie

uchwaly budzetowej w §7 pkt.2

Dzial 750 Administracja publiczna

W dziale tym mieszcza sie nastepujace rozdzialy:

Rozdzial 75011 Urzedy wqjewÓdzkie 171(/11- -/3. -150.-

2.360.215,29

W ramach tego rozdzialu zaplanowano kwot<; na wydatki biez'llT

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.



Rozdzial 75022 Rady gmin plan- l72.500.-

W rozdziale tym zaplanowane sa wydatki biezace na diety dla Radnych

i SoltysÓw oraz wydatki na zakup materialÓw i uslug niezb<;dnych do funkcjonowania biura RC;

Rozdzial 75023 Urzedy gmin plan- 2././3.865.2<)

z rozdzialu tego finansowane beda wydatki hiczace. Na wynagrodzcll

skladek od nich naliczanych zaplanowano kwote I 356.550,-,- natomiast na wydatki z\viaz~lI1c z

realizacja ich statutowych zadatl kwote 782.315,29z przeznaczeniem na zakup materialÓw i

wyposazenia, zakup energii, oplaty pocztowe, prowizje bankowe, uslugi telekomunikacyine. uslugi

informatyczne, uslugi remontowe, Internet, szkolenia, podrÓze sluzbowe krajm'ie. odpis na jTSS.

skladki na PPRON oraz zakup pozostalych materialÓw i uslug niezbednych do funkcjonowania

administracji Urzedu Gminy/.Zaplanowano rÓwniez wydatki na zakupy il1\yestycyjne jst w kwocie

5.000,- z przeznaczeniem na zakup potrzebnego sprzetu biurowego.

Rozdzial 750./5 Kwa/(fikacja wajskowa plan ./00.-

w dziale tym zaplanowano srodki na zwrot delegacji poborowym wstawiajacym sie na komisje

wojskowe

Dzial 751 Urzedy Naczelnych Organów Wladzy Panstwowt,\j, Kontr'oli

i Ochrony Praw oraz Sadownictwa

W dziale tym miesci sie:

Rozdzial 75l O l-Urzedy Naczelnych

i ochrony prawa

Org a lU) II' Wladzy Pw1stll'(}\I'ej.

plan- J 23'/,-

t .234,-

!\Ollt m!i

W rozdziale tym zaplanowano wydatki biezace w tym: wynagrodzenia bei'.osobowe i pochodne

w kwocie 94112 , a pozostale wydatki w kwocie 292,88 to wydatki zwiqzane i'. aktualizacj~l spislJ\\'

wyborców.

Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa- l O t .000,-

W dziale tym mieszcza sie nastepujace rozdzialy:

Rozdzial 75403 Jednostki Terenowe Policji w kwocie 2.000.- na wplate jednostek na pallstwowy

fundusz celowy - na wydatki biezace

Rozdzial 75./ J 2 Ochotnicze straze pozarne p!UIl- <)8. ()Oo.-

W rozdziale tym zostaly zaplanowane wydatki biezace 98.000,- w tym na wynagrodi'.cnia

skladki od nich naliczane 21.400,-.Na pozostale wydatki: zakup paliwa, energii. cz<;sci do

samochodÓw, ubezpieczetl: samochodów, opiaty podatku od nieruchomosci. uslug tclekol1l .. uslug



zwiazanych z naprawa i remontem sprzetu p.poz., diet za uclzial strazakÓw w gaszcniu pozartn\ onl/.

zakup innych towarów i uslug niezbednych do funkcjonowania OSP zaplanowana kwota 3.000,- FS

przeznaczona jest na wykonanie garazu dla OSP w Kalwarii Paclawskiej

Rozdzial 75421 Zarzadzanie kryzysowe plan .~.1.000.-

650.000,-

Z rozdzialu tego beda finansowane wydatki biez;wc zwiqzanc z realizacjq zadar) wlasnych w

zakresie zarzadzania kryzysowego.

Dzial 757 Obsluga dlugu publicznego

W dziale tym zaplanowano;

Rozdzial 75702 Ohsluga fJapienhv warlo.{:ciowych. kredyl()1\' i pozyczek jednoslek .m/lwcadu

Ie'yl or ial nego pl{/n- ó5o. 000.-

W rozdziale tym zaplanowane sa wydatki zwiazane z obslug,,! dlugu gminy.

()zial 758 Rózne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano:

t 00.000,-

Rozdzial 758/8 RezerHY ogÓlne i celowe p/((n- / 00. 000.-

Zaplanowana zostala rezerwa ogólna w kwocie 50 000,-, z przeznaczeniem na wydatki bi6aee

oraz rezerwa celowa w kwocie 50.000,- równiez na wydatki biez,,!ce z przeznaczeniem na realizacje

zadaÓ wlasnych w zakresie zarzadzania kryzysowego.

dzial 80t Oswiata i Wychowanie

W dziale 80] Oswiata i wychowanie mieszcza sie nastepujace rozdzialy:

6 942.946,-

Rozdzial 8010 1 Szkoly Podstawowe
Plan na laczna kwote 3.944.015,-

W rozdziale tym na wynagrodzenia pracownikÓw szkól podstawowych

z uwzglednieniem wzrostu plac dla nauczycieli , dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody
jubileuszowe, odprawy dla nauczycieli (art. 20 i 88 -Karta Nauczyciela), awanse z<l\vodowc.
wynagrodzenia bezosobowe a takze pochodne od w/w skladników i dodatkÓw socjalnych /.
wylaczeniem nagrÓd
jubileuszowych zaplanowano kwote 22 l 3.91 0.-

W zwiazku z przekazaniem z dniem 01.01.2012 r. prowadzenia Szkoly Podstawowcj w
Mlodowicach osobie fizycznej a Szkoly Podstawowcj

w Kniazycach i w Sierakoscach stowarzyszeniom w wh,v rozdziale zaplanowano dotacje w
wysokosci 1 060.025,-
Na wydatki rzeczowe w w/w rozdziale przeznaczono 511.080,-
W ramach wydatków rzeczowych finansowane beda:

» dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski
i mieszkaniowy) II ~UWO,-



6400.-

4 760.
2 X80.-

» odpis na ZFSS 91.620.-
» pozostale wydatki rzeczowe 300.660.-

W pozostalych wydatkach rzeczowych zostaly ujete wydatk i na : zak up opalu. encrgll I galu.
materialów biurowych i srodków czystosci. pomocy dydaktycznych. drobne naprawy urz<ld/cll i
sprzetu. zakup uslug telefonicznych, internetowych oraz zakup innych uslug i towarÓw nie/hl;dnych
do biezacego funkcjonowania szkól.

Na wydatki majatkowe zaplanowano bvote 132.949.1 X ue; / na /adanic pn.

" Termomodernizacja budynku SZ.P. w Kniazycach " kwota 132.949.18

Ponadto na zakupy inwestycyjne z FS przeznacza sie kwote 26.050.82 zgodnie z

wyszczególnieniem w projekcie uchwaly budzetowej w ~7 pkt.2

Rozdzial 80103 Oddzialy Przedszkolne w Szkolach Podstawowych
Plan na laczna kwote XI 050.-

Z rozdzialu tego finansowane beda wydatki zwiazane z wyp1atl wynagrodzell nauc/.ycieli
oddzialu przedszkolnego z uwzglednieniem wzrostu plac. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
oraz pochodnych od powyzszych wynagrodzell i dodatkÓw socjalnych. na kt(Jre laplanO\\(\Ilo
kwote 67010.-
Natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwote 14040.-
Z powyzszej kwoty finansowane beda:

» dodatki socjalne (dod. wiejski i mieszkaniowy)
» odpis na ZFSS
» pozostale wydatki rzeczowe ( zakup materialów

biurowych. srodków czystosci. pomocy dydaktycznych.
drobne naprawy sprzetu oraz zakup innych uslug
i towarów niezbednych do biezacego funkcjonowania
oddzialów przedszkolnych).

Plan na laczna kwote 402.344.-
Z rozdzialu tego finansowane beda wydatki zwiazane z wyplata wynagrod/cll praCl)\\nik()\v

Samorzadowcgo Przedszkola w Huwnikach wraz
z wzrostcm plac dla nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. wynagrodzell
bezosobowych oraz pochodnych od powyzszych w)'nagrodzell
i od dodatków socjalnych.

Na wyzej wymienione potrzeby przcznaczono kwote
Natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwote

W ramach wydatków rzeczowych finansowane beda:

» dodatki socjalne (mieszkaniowe i wiejskie)
» odpis na ZFSS
» pozostale wydatki rzeczowe ( zakup energii. uslug

telekomunikacyjnych, zdrowotnych. materialÓw
biurowych, srodków czystosci, zywnosci.
pomocy dydaktycznych. drobnych napraw urzadzCJ'1

Rozdzial 80104 Przedszkola

9 540.
7100.-

35 640.-
161 760.-



i sprzetu oraz innych uslug i towarów niczbednych
do funkcjonowania przedszkola) 19 000.-

oraz

- kwota 50.112.- dotacje dla Gminy Wiejskicj Przemysl na pokrycie kosztÓw pobytu dzil'Ci / lL'rellu
Gm. Fredropol w niepublicznym przedszkolu w Pikulicach
- kwotal7.012 - dotacja dla Miasta Przemysl na pokrycie kosztÓw pobytu dzieci z terenu (im.
Fredropol w przedszkolach publicznych. niepublicznych. punktach przedszkolnych
- kwota 137.820,- dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu OS\\ iat:
Niepubliczne Przedszkole" Basniowa kraina" w Sicrakoscach

Rozdzial 8011 O Gin1l1a~a - plan wynosi lacznic I 739,O..fO.-

I 43R.130.
300.910.-

W rozdziale tym na wynagrodzenia pracownikÓw gimnazjów. dodatkowe wynagrodzenie
roczne. nagrody jubileuszowe. wynagrodzenia bezosobowc. wzrost wynagrodzeJl nauC/ycieli.
awanse zawodowe, a takze pochodne od w/w skladników i dodatków socjalnych ( z wyl<{czeniem
nagród jubileuszowych)
zaplanowano kwote
Natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwote
Z powyzszej kwoty finansowane beda:

» dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe) 86.280.-
» odpis na ZFSS 65.470.-
» pozostale \\')'datki rzeczowe 149.160.-

W pozostalych wydatkach rzcczowych uwzgledniono koszty z\\i<vanc
z biezacym utrzymaniem gimnazjów tj. zakup opalu. energii. materiak)w biurowych. srodkÓ\Y
czystosci, pomocy dydaktycznych. zakup uslug telekomunikacyjnych. intcrnetowych. drohnych

napraw urzadzen i sprzetu oraz innych uslug i towarÓw niezbednych do funkcjonowania gilllll<l/jÓ\\,

Rozdzial 80113 Dowozenie uczniów do szkól

Laczny plan w tym rozdziale wynosi

W rozdziale tym na wyplate wynagrodzenia kierowcy i opiekuna dowozonych dzieci.
wynagrodzenie roczne. oraz pochodnych od w/w skladników zaplanowano kwotedodatkowe

78 400.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwote
W ramach tej kwoty finansowane beda:
» odpis na ZFSS
» pozostale wydatki rzeczowe

2 400.
298.477.-

300.877.-

W pozostalych wydatkach rzeczowych uwzgl<;dniono miedzy innymi: koszty /wia/anc z zakupelll
paliwa. opon. czesci, remont autobusu szkolnego. ubezpicczenia. pod;llku od srodl,.<'m
transportowych, uslug dowozu dzieci do szkól oraz bilety miesieczne lIC/ni(m,
Ponadto planuje sie dotacje w kwocie 38.000,- na zadania biezqce .00 dowÓz, d/.icci do Osrodka
Rehabilitacyjno - wychowawczego w Przemyslu

Rozdzial 80114 Zespoly Obslugi Ekonomiczno- Administracyjnej SzkÓl
Plan w lacznej kwocie 30<>460.-



W rozdziale tym na wyplate wynagrodzcll pracownikÓw. dodatkowego wynagrodzenia
rocznego. wynagrodzen bezosobowych. nagród jubileuszowych oraz pochodnych od w/w
skladników ( z wylaczeniem nagród jubileuszowych) zaplanowano k\\'ot\
241 260.-

Natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwoty 65 200.-
W ramach tej kwoty zaplanowano srodki na:

» odpis ZFSS 4 800.-
» pozostale wydatki rzeczowe 60 400.-

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano srodki na utrzymanie biura. zakup energii. Opldl) /.~I
licencje. zakup akcesoriów komputerowych, koszty uslug telekomunikaC)jn) ch. s/kl)k(1

pracowników. uslugi internetowe, oraz zakup pozostalych materialÓw i uslug.

Rozdzial 80146 Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli
Plan w lacznej kwocie 24 71 0.-

W rozdziale tym na wydatki rzeczowe zaplanowano b.vote 24 710.-
W ramach tej kwoty zaplanowano srodki na pozostale wydatki rzeczowe. ktÓre przeznaczone S'-! na
dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdzial 80195 Pozostala Dzialalnosc - lacznie 28 050.-

W rozdziale tym uwzgledniono kwoty na wydatki rzeczowe 28 050.
w tym:

» odpis na ZFSS nauczycieli - emerytów i rencistów 28050.-

Dzial851 Ochrona zdrowia p/ali 55.11110,-

W ramach tego dzialu zaplanowano:

Rozdzial 85153 Zwalczanie narkomanii plan - 2 000.-.

jako wydatki biezace na realizacjy zadaÓ wynikajacych z GPPN

Rozdzial 85154 Przeciwdzialanie alkoholizf1/owi pl a17- 53 O{)O.-

W ramach tego rozdzialu zaplanowano wydatki biezace na realizacje zaclall wynikaj,lcych '/

Gminnego Programu Przeciwdzialania Alkoholizmowi. w tym:

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,- oraz pozostale wydatki na energie. zakupy

zwiazane z prowadzeniem profilaktyki przeciwalkoholowej. organizacje wypoczynku dla dzieci.

obsluge prawna osób uzaleznionych, , diety oraz inne wydatki. W rozdziale tym zaplanowano

równiez dotacje dla gminy miejskiej Przemysl na pokrycie kosztów pobylumieszkarków gminy \\.

Izbic Wytrzezwien - 6.500,

Dzial 852 Pomoc Spoleczna

W dziale tym mieszcza sie:

Rozdzial 85202 Domy pomocy spolecznej plUli 145. fl20.-

-l.o·n.193-



W rozdziale tym zaplanowano wydatki biezace na opIaty za pobyt micszkallcÓw gminy w

domach opieki spolecznej

Rozdzial85204 Rodziny zastepcze 1'1(/11 16.000.-

(natomiast 85201 " PlacÓwki opiekUl1czo-l1'ychol1'awcz<!" - zadal1ie l1ie lI'ys/eplIje)

Rozdzial85212 ,~wiadczenia rodzinne. zaliczka a/i/J/<!I1/acyjna oraz skladki nallh<!Zpieczel1ill

eme/y/alne i rentowe z ubez. SpoI. Plal1 3.036.600. -

W rozdziale tym wyodrebnia sie wydatki biezace 141.440.- w tym na wynagrodzcnia

i pochodne 117.561,- Natomiast na wyplate swiadczell rodzinnych. zaliu.ki alimcntacyjncj onl/.

skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczcnia spoleczncgo zapl<lIIowano kwot~

2 895.160,-

Rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplm:(/ne za osoh)' 1Johierajace l1iek/l)re

.vwiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektÓre .vwiadczenia rodzi/1l1e

plan- 27.867.-

W ramach tego rozdzialu oplacane beda skladki na ubezpicczcnic zdrowotnc.

Rozdzial 85214 Zasilki i pO/J/oc w naturze oraz skhujki /w IIhezpieczel1ill c/IIc/y/ul/1e i rell/O\l'C

plan- 161.800.-.

W rozdziale tym zostaly zaplanowane wydatki biezace na wyplate zasilków cclowych.

okresowych, specjalnych odplatnosc za pobyt w Domu Pomocy oraz koszty pogrzchów.

Rozdzial 85215 Dodatki mieszkaniowe plal1 ~ 35000.-

W rozdziale tym zaplanowane sa wydatki biezace na wyplate dodatkÓw micszkaniowych.

Rozdzial 85216 Zasilki stale plUli /..13.0-10.-

Rozdzial 85219 (J.{-rodki POl1llJLYSpolecznej !Jla/1 30-1.800.-

W rozdziale tym zaplanowane zostaly wydatki biezace w kwocie 304.800.-

w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 251.500.-Pozostalc \vydatki w kwocic 50.8()().- to

zakup materialów i wyposazenia, zakup energii. usl. telekolll .. naprawa i utrzymanic sprzetu

biurowego, oplata pocztowa, podróze sluzbowe krajowe. odpis na ZFSS oraz pozostale wydatki

zwiazane z funkcjonowaniem biura oraz 2.000,- na swiadczenia na rzccz osób fizycznych

Rozdzial85228 Uslugi opiekUl1cze i specjalistyczne lIsIlIgi opiekw1cze

plon - 10.000,-

Wydatki biezace (opieka domowa, pomoc sasiedzka oraz czynnosci zwiazana z prowadzcnicm

tego zadania)w tym 6.750,- swiadczenia spoleczne 3.250.- wynagrodzcnia bezosobowe

Rozdzial 85295 Pozostala dziahdno.vc plal1 --16!.-1M.-.



W rozdziale tym zaplanowano srodki na finansowanie prac spolcczno - uzytecznych \\ kwocic

25.906,- oraz srodki na realizacje programu Pomoc paÓstwa w zakresic dozywiania \\ k\\ociL'

130.560,- a takze na zakup materialów i wyposazenia kwota 5.000,-

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
mieszcza sie nastepujace rozdzialy:

J09AOO,-

Rozdzial 85401 Swietlice szkolne - lacznie 269 150,-

W rozdziale tym na wyplate wynagrodzell pracownikÓw swietlicy szkolncj, wzrost
wynagrodzeÓ nauczycieli, dodatkowe wynagrodzcnie rocznc oraz pochodne od w/w skladnikÓw a
takze od dodatków wiejskich nauczycieli zaplanowano
227 890,-

Natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwote 41 260.-
Z powyzszcj kwoty finansowane beda:

» dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli swictlicy 13 980.-
» odpis na ZFSS 13 280,-
)) pozostale wydatki rzcczowe

(zakup srodków czystosci. zywnosci. pomocy

dydaktycznych oraz pozostalych wydatków
niezbednych do funkcjonowanie swietlicy) 14000.-

kwott;

Rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczniÓw - lacznie 39 000.-

W ramach tego rozdzialu zaplanowano kwott; ]9000.-
z przeznaczemem na:

))stypendia za wyniki w nauce - 4 000,-
)stypendia socjalne dla uczniów - 30000.-
»dofinansowanie do zakupu podreczników - 5 000,-

Rozdzial 85446 Doksztalcanic i doskonalenie nauczycieli
Plan w lacznej kwocic

Kwota ta zostala przeznaczona na wydatki rzeczowe l 250.-

I 250,-

» w tym pozostale wydatki rzeczowe (dofinansowanie
doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli) 1 250.-

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowisl<3

W dziale tym mieszcza sie nastepujace rozdzialy:

plan -lA72'()90,2J

Rozdzial 9000 I Gospodarka ,';:dekowai ochrona wÓd plan ~ -/./ N.590.23

W rozdziale tym zastaly zaplanowane wydatki biezace na kwott; 594.000.

w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 121.700,-



Pozostale wydatki rzeczowe zaplanowane zostaly na zakup matcriakm biurowych. uslug

telekom .. oplata pocztowa, prowizje bankowe. szkolenia. oplata za hadanie sciekÓ\\. dozLII'

techniczny urzadzell. drobne remonty, pod. od nieruchomosci. a takzc zakup innych niC/b~dnych

materialów i uslug.

Wydatki majatkowe w kwocie 3.585.590.23 - przeznaczom: Set na zadania: 

- .. Dokumentacja na kanalizacje wsi Rybotycze - kwota 60.000.-

- " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rybotycze" wklad \vlasny do projektu

Kwota 2070.590.23

- " Darowice oczyszczalnia scieków - wklad wlasny do projektu" 1.440.000.-

Zaplanowane zostaly równiez wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie IS.OOO.-I GlLJWI

Rozdzial 90002 Oczyszczanie miasl i wsi

l) z przeznaczeniem na wydatki biezace

Rozdzia/ 90003 Oczyszczanie miasl i wsi

plan 1-/.050.-

plan -/5 ()()O.-

Sa to wydatki biezace przeznaczone na wywóz odpadÓw komunalnych a takze inne niczh~dne

wydatki

Rozdzial9000-/ Ulrzymanie zieleni \I' miaslach i gminach

Rozdzial 90015 O§wiellenie IIlic. placÓw i drÓg

p/ali 2.000.

plan - 221.000,-

W tym wydatki biezace 221000,- z przeznaczeniem na opiaty oswietlenia ulicznego. jegll

konserwacje oraz inne niezbedne wydatki

Rozdzial 90019 Wplywy i wydalki zwiazane z gromadzenielll ,vrodk(JJI'z oplaf i kar ~1Ikor::ysfllnie

ze ,';rodowiska lO. 000, -

W.w kwote przeznacza sie na wydatki zwiazane z ochronq srodowiska i gospodarki wodnej

Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano:

Rozdzial 92105 Pozoslale zm/ania w zakresie KII/fllry 8. 000, -

t 43.000,-

W tym wydatki biezace 8.000.- z przeznaczeniem na
...

lIrganll:ac-,\ Imprez gminnych

zaplanowanych w gminnym kalendarzu imprez na 2011 rok w tym swi~to plOlll)W

Rozdzial9211613ihlioleki

Wydalki hiezace: 135.000

p/lIn- 135 000.-

Z rozdzialu tego zaplanowana jest dotacja dla gminnej biblioteki w wysokosci I :-;S.OOO.- .

Dzial 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdzial 92605 Zadania w zakresie kllllllly.li~yczl7(~i i s]Jorfll

plan

plan- 5500(J.-

85.000, -



W rozdziale tym zaplanowane sa wydatki hiezqce w zakresie kultury li/,YCl.nej

i sportu.

Dotacja na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansÓw publicznych

w kwocie 50000,- na zadanie- krzewienie kultury fizycznej wsrÓd d/.ieci

i mlodziezy-pilka nozna, tenis stolowy

Na zadania realizowane we wlasnym zakresie zostala zaplanowana kwota 5. 000,-, Iw tym na

wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono 500.-1 z przeznaczeniem na organi/acjl::' /,~j~c

sportowych, imprez sportowych miedzyszkolnych, gminnych Iturniej tenisa stolowego. turniej \V

pilce noznej, turniej pilki siatkowej!.

Rozdzial 9260 I Obiekty sportowe plUli 30. 000.-

W rozdziale tym zaplanowane zostaly wydatki hiezace: kwota 30.000.- na wydatki - na

obiekcie hoiska sportowego "Orlik 20121

Planuje sie Przychody budzetu w kwocie 600.000.- z tytulu zaci'lgnietych Po;/.yczek i kredytÓw

na rynku krajowym

oraz Rozchody budzetu w kwocie 1.791.746 - sa to splaty otr/ymanych krajO\vych po;/.YCl.ek

kredytów zaciagnietych w latach poprzednich 1 splaty planuje si~ dokonac nad\\ )'/k'l budzet(l\\a/



Zestawienie nieruchomosci planowanych do sprzedazy w 2012 r.

Nazwa nieruchomosci Dzialka/pow.Wartosc

Budynek szkoly w Makowej
327 pow. 0,20 ha150 000,00

Dzialka w Makowa/k szkoly
328 pow. 0,22 ha50 000,00

Swietlica w Kormanicach
137 pow. 0,12 ha150 000,00

Swietlica wKupiatyczach
54 o pow. 0,23250 000,00

Makowa,
118/1 o pow 10,23 ha450 000,00

ki boiska
297 o pow. 1,49 ha250 000,00

Sierakosce zwirownia
355/2 o pow. 2,60 ha350 000,00

Sierakosce zwirownia
103/12 o pow. 2,79 ha350 000,00

Nowe Sady
612/9 o pow.1,38 ha1 350 000,00

612/10 o pow. 1,54 612/12 o pow. 0,32 ha612/13 o pow. 9,12 ha612/5 o pow. 1,74 haHuwniki nad Wiarem
8 x 0,30ha400000,00

Rybotycze boisko
8 x 0,30 ha400000,00

Dz. lesne za Wiarem
200 000,00

Fredropol w centrum boisko
6 x O,15 ha200000,00

Kupiatycze dz. k Swietlicy
49 o pow. 5 x 0,30250 000,00

RAZEM
4 800 000,00


