Uchwała Budżetowa Gminy Olszanica
na rok 2010
Nr XXXIV/221/2009
Rady Gminy w Olszanicy
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 266 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1240)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) Rada Gminy w Olszanicy uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 12.335.059 zł, w tym:
1) dochody bieżące:
12.229.059,00 zł;
2) dochody majątkowe:
106.000,00 zł.
2.Dochody budżetu na 2010 rok przedstawiono poniżej w tabeli.
Dział
020

Rozdz.

§

02001
0840
0750

400
40002

0830
600

60016
0490

Nazwa
LEŚNICTWO
dochody bieżące:
- wpływy ze sprzedaży surowca
tartacznego
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich
Gospodarka leśna
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Doch. z naj. i dzierż. skład. majątk. Skar.
Pań. jedn.sam. teryt.lub innych jed.zal.do
sekt. fin.pub.oraz inn. um o pod.char.
WYTWARZANIE I ZAOPATR.
W ENER. EL., GAZ I WODĘ
Dostarczanie wody
dochody bieżące:
- wpływy z usług ( woda)
Wpływy z usług
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
dochody bieżące:
- wpływy z innych opłat lokalnych
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)
Drogi publiczne gminne
Wpływy z innych opłat lokalnych
pobieranych przez j.s.t. na podstawie
odrębnych ustaw

Kwota
235.000,00
235.000,00
230.000,00
5.000,00
235.000,00
230.000,00
5.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
500,00
500,00
500,00

500,00
500,00

700

70005
0470
0750

0870
0920
750

75011
2010

75023
2030
751

75101
2010

756

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
dochody bieżące:
- wpływy z dzierżawy nieruchomości
gruntowych gminy i lokali
- pozostałe odsetki
- wpływy z opłaty za wieczyste
użytkowanie nieruchomości gminy
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek
Gospodarka gruntami i nieruch.
Wpływy z opłat za zarząd, użytk.i
użytk.wieczyste nieruch.
Doch. z naj. i dzierż. skład. majątk. Skar.
Pań. jedn.sam. teryt.lub innych jed.zal.do
sekt. fin.pub.oraz inn. um o pod.char.
Wpływy ze sprzedaży skł. Majątkowych
Pozostałe odsetki
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom (związkom gmin)
ustawami
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na
realiz.własnych zadań bieżących
Urzędy Wojewódzkie
Dot. cel. otrzym.z budż. pań. na realiz zad
bież z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec.
gminie ust.
Urzędy gmin, miast
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na
realiz.własnych zadań bieżących
URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY
PAŃ.,KONTR. I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom (związkom gmin)
ustawami
Urzędy nacz. org. władzy pań. kontroli
ochr. Prawa
Dot. cel.otrzym. z budż. pań. na realiz. zad.
bież. z zakr. adm. rząd.oraz inn. zad.zlec.
gm. ust.
DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OS. FIZ.
I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB.

228.500,00
138.500,00
110.000,00
500,00
28.000,00
90.000,00
90.000,00
228.500,00
28.000,00
110.000,00

90.000,00
500,00
73.875,00
73.875,00
73.859,00

16,00
73.859,00
73.859,00

16,00
16,00
843,00

843,00
843,00

843,00
843,00

2.640.847,00

75601
0350

75615

0310
0320
0330
0340
0500
0910
75616

0310
0320
0330
0340

PR.ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM
dochody bieżące:
- wpływy z podatku rolnego
- wpływy z podatku leśnego
- wpływy z podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacanego w
formie karty podatkowej
- wpływy z podatku od nieruchomości
- wpływy z podatku od środków
transportowych
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z innych opłat lokalnych
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw (opłaty za miejsca na cmentarzu)
- wpływy z opłaty skarbowej
- udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych
- udział w podatku dochodowym od osób
prawnych
- odsetki za zwłokę
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych
Wpł z pod. doch. od osób fiz.
Pod. od działalności gosp. osób fiz., opł.w
formie karty podatk.
Wpływy z pod.rolnego, pod. leśn. pod. od
czyn. cyw. praw., pod.i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transport.
Podatek od czynności cyw.praw.
Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z pod.rolnego, pod. leśn. pod. od
czyn. cyw. praw. oraz pod.i opłat lokalnych
od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transport.

2.640.847,00
65.000,00
71.000,00
3.000,00

1.373.876,00
35.000,00
5.000,00
200,00
40.000,00
100,00

20.000,00
968.671,00
3.000,00
6.000,00
50.000,00
3.000,00

3.000,00
1.227.876,00

1.123.87600
5.000,00
66.000,00
20.000,00
10.000,00
3.000,00
368.200,00

250.000,00
60.000,00
5.000,00
15.000,00

0360
0430
0500
0910
75618
0410
0480
0490

75621
0010
0020
758

75801

2920
75807
2920
75814
0740
0920
75831
2920
801

80101
0750

Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cyw.praw.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t
na podst. ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych opłat lokalnych
pobieranych przez j.s.t. na podstawie
odrębnych ustaw
Udziały gmin w podatkach stanow. dochód
budż. Państwa
Podatek dochod. od osób fizycz.
Podatek dochodowy od osób prawn.
RÓŻNE ROZLICZENIA
dochody bieżące:
- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca subwencji ogólnej
- odsetki od środków gminy gromadzonych
na rachunkach bankowych
- wpływy z dywidend
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu teryt.
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Wpływy z dywidend
Pozostałe odsetki
Część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
OŚWIATA I WYCHOWANIE
dochody bieżące:
- wpływy z usług
- dochody z najmu i dzierżawy
- dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie wspólnej polityki rolnej
dochody majątkowe:
- dotacje rozwojowe
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników

5.000,00
200,00
30.000,00
3.000,00
70.100,00
20.000,00
50.000,00
100,00

971.671,00
968.671,00
3.000,00
6.486.470,00
6.486.470,00
3.695.467,00
2.539.146,00
219.857,00
30.000,00
2.000,00
3.695.467,00

3.695.467,00
2.539.146,00
2.539.146,00
32.000,00
2.000,00
30.000,00
219.857,00
219.857,00
621.675,00
605.675,00
126.000,00
30.000,00
449.675,00
16.000,00
16.000,00
30.000,00
30.000,00

80148
0830
80195
2008
2009
6208
6209
852

85212

2010

2360

85213

2010

2030

85214
2030

majątkowych
Stołówki szkolne
Wpływy z usług
Pozostała działalność
Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe
Dotacje rozwojowe
POMOC SPOŁECZNA
dochody bieżące:
- wpływy za usługi opiekuńcze
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom (związkom gmin)
ustawami
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
- dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie wspieranie wspólnej polityki
rolnej
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad.
bież.z zak. adm. rząd oraz
inn.zad.zlec.gminie ust.
Dochody j.s.t związane z realizacją `
zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.
zleconych ustawami
Składki na ubezp. zdrow. opłac. za osoby
pob. niekt. świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre św. Rodzinne oraz za
osoby uczt. w centrach inter. społ.
Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad.
bież.z zak. adm. rząd oraz
inn.zad.zlec.gminie ust.
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na
realiz.własnych zadań bież. z zakresu adm.
rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ust.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na

126.000,00
126.000,00
465.675,00
388.045,00
61.630,00
13.807,00
2.193,00
1.844.349,00
1.844.349,00
500,00
1.564.620,00

189.100,00

89.629,00

500

1.562.700,00

1.562.200,00

500,00

7.220,00

2.420,00

4.800,00

69.100,00
69.100,00

85216
2030

85219
2030
2008
2009
85228
0830
900

90001
0690
90003
0690
90020
0400
921

92109
0750

realiz.własnych zadań bież. z zakresu adm.
rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ust.
Zasiłki stałe
. Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa
na realiz.własnych zadań bież. z zakresu
adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ust.
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na
realiz.własnych zadań bieżacych
Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wpływy z usług
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
dochody bieżące:
- opłata produktowa
- wpłaty za śmieci, ścieki
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływy z różnych opłat za ścieki
Oczyszczanie miast i wsi
Wpływy z różnych opłat za wywóz
nieczystości
Wpływy i wydatki z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
dochody bieżące:
- dochody z dzierżawy i leasingu
Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby
Doch. z najmu i dzierżawy skład. majątk.
Skar. Pań. jedn.sam. teryt.lub innych jed.
zal. do sekt. fin. pub. oraz innych umów o
podobnym charakterze
OGÓŁEM DOCHODY

55.200,00
55.200,00

149.629,00
60.000,00
85.124,00
4.505,00
500,00
500,00
133.000,00
133.000,00
500,00
132.500,00
3.000,00
3.000,00
129.500,00
129.500,00
500,00
500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

12.335.059,00

§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 12.382.571,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 11.479.557,30 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 8.748,836,30 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.523.359,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
3.225.477,30 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 534.603,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.066.118,00 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego 130.000 zł;
W w/w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
549.819 zł; z czego:
a)
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – EFS- – 539.304 zł;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 903.013,70 zł,
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 903.013,70 zł;
W w/w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie
676.000,00 zł; w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – PROW- 405.200,00 zł;
b) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – EFS - 16.000,00 zł.
4. Wydatki budżetu na 2010 rok przedstawia poniższa tabela:
Dział Rozdz.
010

§

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01030
Izby Rolnicze
wydatki bieżące
dotacje na zadania bieżące
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych
wpływów z pod. Rolnego

020
02001

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4440
400

Nazwa

LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
wydatki bieżące
w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wyn.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
wydatki na świadcz. na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezalicz.do wyn.
Wynagrodzenia osobowe pracow.
Dodatkowe wynagrodz.roczne
Składki na ubezpiecz.społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenie
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych
WYTWARZANIE I ZAOPATRYW.
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ

Kwota
1.300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1.300,00
154.000,00
154.000,00
154.000,00
153.800,00
49 500,00
104.300,00
200,00
200,00
23.000,00
1.900,00
4.000,00
600.00
20.000,00
1.000,00
100.000,00
2.500,00
800,00
64.500,00

40002

4040
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4510
4440
600
60011

6050
60016

4170
4210
4270
4300

700

Dostarczanie wody
w tym :
wydatki bieżące
w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
Dodatkowe wynagrodz. roczne
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpiecz. Społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenie
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne krajowe
Wydatki majątkowe
Chodnik w Stefkowej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące:
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenie
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchom .
wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

70005

4110
4120
4170
4210
4260
4300
4430

Składki na ubezpiecz. Społeczne
Składni na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki

64.500,00
64.500,00
64.500,00
23.450,00
41.050,00
1.400,00
16.000,00
2.600,00
450,00
3.000,00
9.000,00
20.000,00
8.000,00
3.000,00
1.050,00
254.140,00
20.401,20
20.401,20
20.401,20
20.401,20
233.738,80
233.738,80
233.738,80
60.000,00
173.738,80
60.000,00
50.000,00
53.738,80
70.000,00

106.800,00
106.800,00
106.800,00
106.800,00
36.800,00
70.000,00
4.800,00
800,00
31.200,00
40.000,00
20.000,00
8.000,00
500,00

710

750

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004
Plany zagospod. Przestrzennego
wydatki bieżące
w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
71014
Opracowania geod.i kartograficzne
wydatki bieżące
w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed.
Budżetowych
wydatki na świadcz. na rzecz osób fizycznych
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usług pozostałych
71035
Cmentarze
wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

1.500,00
75.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
Urzędy Wojewódzkie
wydatki bieżące
w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

5.000,00
2.058.207,00
187.250,00
187.250,00
187.250,00
183.050,00
4.200,00

4010
4040
4110
4120
4440

20.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Wynagrodzenia osobowe pracow.
Dodatkowe wynagr. Roczne
Składki na ubezpiecz.społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na ZFŚS
Rady Gmin
wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

143.000,00
12.200,00
24.000,00
3.850,00
4.200,00
70.000,00
70.000,00
2.000,00
2.000,00

wydatki na świadcz. na rzecz osób fizycznych
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.
4210 Zakup materiałów i wyposażenie
75023
Urzędy gmin
wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
wynagrodzenia i pochodne

68.000,00
68.000,00
2.000,00
1.745.957,00
1.745.957,00
1.742.657,00
776.157,00
966.500,00

75022

wydatki na świadcz. na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezalicz.do wyn.
Wynagrodzenia osobowe pracow.
Dodatkowe wynagrodz.roczne
Składki na ubezpiecz.społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenie
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za usługi internetowe
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komór.

3.300,00
3.300,00
750.000,00
61.000,00
117.000,00
18.500,00
30.000,00
20.000,00
70.000,00
36.000,00
5.000,00
88.000,00
8.000,00
15.000,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon

8.000,00

3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4360
4410
4430
4440
4480
4500
4510
4700
4740

Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.
kserog.
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
75075
Promocja j.s.t.
Wydatki bieżące:
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
4300 Zakup usług pozostałych
75095
Pozostała działalność
Wydatki bie żące
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.
4210 Zakup materiałów i wyposażenie
4300 Zakup usług pozostałych
URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

751
75101

8.000,00
7.000,00
20.000,00
400.000,00
10.080,00
700,00
10.000,00
5.500,00
54.877,00
20.000,00
20 000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
35.000,00
35.000,00
2.000,00
2.000,00
33.000,00
33.000,00
1.000,00
1.000,00
843,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

843,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

843,00

843,00
843,00

754

4210 Zakup materiałów i wyposażenie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA
75405
Komendy Powiatowe Policji
Wydatki bieżące
Dotacje na zadania bieżące- FWP
3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy
75412
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

843,00
88.947,00

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.
Wynagrodzenia osobowe pracow.
Dodatkowe wynagrodz.roczne
Składki na ubezpiecz.społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Obrona cywilna
Wydatki bieżace
w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

5.000,00
5.000,00
23.000,00
1.900,00
3.800,00
600,00
2.000,00
20.947,00
12.000,00
1.000,00
5.000,00
6.000,00
200,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4430
4410
4440
4510
75414

4210 Zakup materiałów i wyposażenie

4300 Zakup usług pozostałych
75421
Zarządzanie kryzysowe
wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
756

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
DOCH.OD OSÓB PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH
JED.NIE POS. OSOB.PR. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM
75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkow. należności budżetowych
wydatki bieżące

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
83.947,00
83.947,00
78.947,00
31.300,00
47.647,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
- Wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

757
75702

758

801

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
wydatki bieżące
wydatki na obsługę długu j.s.t.
w tym:
8070 odsetki od kredytu na rynku krajowym
skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
RÓŻNE ROZLICZENIA
75818
Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące
w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
rezerwa ogólna
4810 Rezerwy
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej
niepublicznej placówki oświatowo- wych. Szkoła Rudenka, Orelec

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe- na inwestycje - programy finansowane z
pomocy zagranicznej - z budżetu Unii Europejskiej
Budowa sali gimnastycznej w Uhercach WPI
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
ośw.
3020 Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.
3040 Nagr. o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.
4040 Dodatkowe wynagrodz. Roczne
4110 Składki na ubezpiecz.społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

20.000,00
18.000,00
2.000,00
18.000,00
1.000,00
1.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
5.376.577,00
2.663.499,00
2.613.499,00
124.696,00

2.383.031,00
1.849.104,00
533.927,00
105.772,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
124.696,00
93.014,00
12.758,00
1.445.215,00
116.575,00
238.406,00
38.208,00
10.700,00
80.500,00

4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za usługi internetowe
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon
4410
4430
4440
4510
4740

Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządz.kserog.
4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji
6050 Wydatki na inwestycje jedn. budżetowych
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieżące
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej
niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej
Szkoła Rudenka, Orelec
w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
2540
3020
3040
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4440
80104

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.
Nagr. o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracow.
Dodatkowe wynagrodz. Roczne
Składki na ubezpiecz.społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych
Przedszkola
Wydatki bieżące
W tym; wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dotacja podmiotowa z budżetu dla
Niepubl. Przedszkola w Orelcu

1.600,00
131.000,00
180.000,00
10.800,00
15.000,00
1.310,00
750,00
3.800,00
4.250,00
8.050,00
90.667,00
1.200,00
1.700,00
3.300,00
50.000,00
203.579,00
203.579,00
25.333,00

168.347,00
155.472,00
12.875,00
9.899,00
25.333,00
8.813,00
1.086,00
120.358,00
10.232,00
21.438,00
3.444,00
800,00
800,00
11.275,00
526.453,00
510.453,00
436.274,00
378.316,00
57.958,00
13.401,00
60.778,00

Z tego: Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy
zagranicznej - ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej EFS
Wydatki majątkowe- w tym: na zakupy inwest. – programy
finansowane z pomocy zagranicznej - ze środków pochodzących
2540
3028
3029
4018
4019
4178
4179
4118
4119
4128
4129
4218
4219
4308
4309
4448
4449
4748
4749
4758
4759
6068
6069
80110

2540
3020
3040
4010
4040

z budżetu Unii Europejskiej EFS
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.
Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.
Wynagrodzenia osobowe pracow.
Wynagrodzenia osobowe pracow.
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządz.kserog
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządz.kserog
Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji
Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji
Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych
Wydatki na zakupy inwest. jedn. Budżetowych
Gimnazja
wydatki bieżące
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej
niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Gimnazjum
Wańkowa)
wydatki bieżące jednostek budzetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.
Nagr. o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracow.
Dodatkowe wynagrodz.roczne

449.675,00

16.000,00

60.778,00
11.564,00
1.837,00
190.845,00
30.310,00
91.886,00
14.594,00
38.044,00
6.042,00
5.691,00
904,00
23.731,00
3.769,00
7.020,00
1.115,00
14.334,00
2.276,00
1.910,00
303,00
3.020,00
480,00
13.807,00
2.193,00
1.334.853,00
1.334.853,00
145.496,00

1.129.537,00
974.182,00
155.355,00
59.820,00
145.496,00
52.791,00
7.029,00
758.260,00
63.318,00

4110
4120
4170
4210
4240
4260
4280
4300
4350
4360

Składki na ubezpiecz.społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za usługi internetowe
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon
4410
4430
4510
4740

Podróże krajowe służbowe
Różne opłaty i składki
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządz.kserog
4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji
4440 Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych
80113
Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4430
4700
4440
80114

4010
4110
4120
4440
80146

Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezp. Społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenie
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej
Odpis na ZFŚS
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezp. Społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na ZFŚS
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych

127.475,00
20.629,00
4.500,00
39.500,00
1.100,00
40.000,00
5.500,00
7.700,00
700,00
250,00
1.400,00
2.700,00
3.500,00
300,00
1.050,00
1.410,00
50.245,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
55.200,00
84.800,00
43.100,00
3.800,00
7.100,00
1.200,00
37.000,00
40.000,00
5.200,00
500,00
2.100,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
60.000,00
2.000,00
50.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
20.500,00
20.500,00
20.500,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

18.500,00

- wynagrodzenia i pochodne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usług pozostałych
4700 Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej
80148
Stołówki szkolne
Wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

2.000,00
2.000,00
9.000,00
9.500,00
357.693,00
357.693,00
354.950,00
201.650,00
153.300,00

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Nagrody i wydatki nie zal. do wynag.
Nagr. o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

2.743,00
1.300,00
1.443,00
158.776,00
12.272,00
24.129,00
3.873,00
2.600,00
8.500,00
126.000,00
6.000,00
1.800,00
1.200,00
200,00

4440 Odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
OCHRONA ZDROWIA
85153
Zwalczanie narkomani
Wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

48.000,00
20.000,00
50.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenie
4300 Zakup usług pozostałych
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące
W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

1.500,00
1.500,00
47.000,00
47.000,00
47.000,00

3020
3040
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4280
4300
4360
4370
4430
4440
80195

851

1.000,00
200,00
8.400,00
68.000,00
68.000,00
68.000,0
68.000,00

- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

20.000,00
27.000,00
16.700,00
3.000,00
300,00
8.000,00
19.000,00

POMOC SPOŁECZNA
Domy Pomocy Społecznej
Wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

2.131.514,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00

4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych jednostek samorządu
terytorialnego
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i
rentowe.
Wydatki bieżące
W tym: wydatki bieżace jednostek budzetowych
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.
4040 Dodatkowe wynagrodz. Roczne
4110 Składki na ubezpiecz.społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenie
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe i krajowe
4440 Odpis na zakł. Fun.świad.socjalnych
4700 Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządz.kserog.
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
85213
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społ.,niektóre św. rodzinne oraz za osoby
uczestnicz. w zajęciach w cent.integr. społecznej

60.000,00

4170
4110
4120
4210
4300
852
85202

Wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer.i rent.
Wydatki bieżące
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.572.200,00
1.572.200,00
61.275,00
52.100,00
9.175,00
1.510.925,00
225,00
1.510.700,00
36.000,00
3.100,00
12.000,00
1.000,00
1.000,00
4.500,00
300,00
1.575,00
500,00
300,00
1.000,00
7.220,00

7.220,00
7.220,00
7.220,00
7.220,00
129.615,00
129.615,00
129.615,00

3110
3119
85215

3110
85216

3110
85219

3020
3028
3029
4010
4018
4019
4040
4048
4049
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4178
4179
4210
4218
4219
4280
4288
4289
4300

Z tego: Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy
zagranicznej - ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej EFS
Świadczenia społeczne
Świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
Zasiłki stałe
Wydatki bieżące
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
Ośrodki Pomocy Społecznej
Wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Z tego: Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy
zagranicznej - ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej EFS
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracow.
Wynagrodzenia osobowe pracow.
Wynagrodzenia osobowe pracow.
Dodatkowe wynagrodz. Roczne
Dodatkowe wynagrodz. Roczne
Dodatkowe wynagrodz. Roczne
Składki na ubezpiecz.społeczne
Składki na ubezpiecz.społeczne
Składki na ubezpiecz.społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

10.515,00

119.100,00
10.515,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
55.200,00
55.200,00
55.200,00
55.200,00
251.279,00
251.279,00
248.536,00
204.435,00
44.101,00
2.743,00
89.629,00

2.000,00
706,00
37,00
110.000,00
42.728,00
2.261,00
8.900,00
3.351,00
177,00
18.100,00
7.340,00
389,00
2.800,00
1.129,00
60,00
6.838,00
362,00
3.000,00
475,00
25,00
700,00
1.235,00
65,00
9.000,00

4308 Zakup usług pozostałych
4309 Zakup usług pozostałych
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon
4410
4440
4448
4449
4700
4740
4750
85228

4300
85295

3110
854
85415

3260
900
90001

4260
4210
6050
90003

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300

Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakł. fun. świad.socjalnych
Odpisy na zakł. fun. świad.socjalnych
Odpisy na zakł. fun. świad.socjalnych
Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.
kserog
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Usługi opiek. i specjal. usługi opiek.
Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Inne formy pomocy dla uczniów
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
Wydatki majątkowe- Uporządkowanie gosp. Ściekowej- WPI
Zakup energii
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące w tym; wydatki bieżące jednostek budzetowych
wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
Wynagrodzenia osobowe pracow.
Dodatkowe wynagrodz. roczne
Składki na ubezpiecz. Społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenie
Zakup usług pozostałych

20.325,00
1.076,00
1.000,00
1.000,00
3.150,00
997,00
53,00
1.000,00
300,00
700,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
539.550,00
123.000,00
3.000,00
3.000,00
120.000,00
1.500,00
1.500,00
120.000,00
263.050,00
263.050,00
50.350,00
212.700,00
38.500,00
3.300,00
6.500,00
1.050,00
1.000,00
30.000,00
180.000,00

921

4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na ZFŚS
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek statutowych
W tym: wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

600,00
2.100,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
90015
Oświetlenie ulic ,placów i dróg
Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek statutowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
Wydatki majątkowe
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

2.000,00
3.000,00
148.000,00
135.000,00
5.000,00
130.000,00
13.000,00
5.000,00
78.000,00
52.000,00
13.000,00
500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109
Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby
Wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

500,00
1.165.193,00
1.020.193,00
336.580,50
336.580,50
109.950,00
226.630,50

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4370
4430
4440

500,00
500,00

Wydatki majątkowe
Z tego:wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwest.programy finansowane z pomocy zagranicznej, ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- PROW- WPI

683.612,50
660.000,00

Wynagrodzenia osobowe prac.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjon
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS

62.000,00
5.300,00
12.650,00
2.000,00
28.000,00
90.000,50
34.000,00
71.229,45
24.000,00
2.000,55
500,00
3.700,00

4510
6050
6058
6059

Opłaty na rzecz budżetu państwa
Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych
Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych
Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych
92116
Biblioteki
Wydatki bieżące
W tym: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92195

Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
4300 Zakup usług pozostałych

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601
Obiekty sportowe
Wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieżące
W tym: dotacje celowe na zad. bieżące na podstawie otwartego
konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i
wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
OGÓŁEM WYDATKI

1.200,00
23.612,50
405.200,00
254.800,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

65.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
2.500,00
3.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00

60.000,00
12.382.571,00

§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
47.512,00 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
zaciąganych pożyczek i kredytów
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 660.000 zł i rozchody budżetu w łącznej
kwocie 612.488 zł.
Przychody:
952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 660.000,00
Rozchody;
992- Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych
- 612.488,00
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2010 – 660.000,00zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 47.512,00 zł,

b) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek 612.488,00 zł
2) kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł.
§ 4.
Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000 zł.
§ 5.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 50.000 zł
- wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi- 47.000 zł
- wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii - 3.000 zł
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami
– zgodnie z poniższą tabelą;

DOCHODY
Dzia Rozdz

§

Nazwa
Kwota
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
73.859,00
dochody bieżące:
73.859,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
73.859,00
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)
ustawami
75011
Urzędy Wojewódzkie
73.859,00
2010 Dot. cel. otrzym.z budż. pań. na realiz zad bież z
73.859,00
zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ust.
751
URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃ.,KONTR. I
843,00
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
dochody bieżące:
843,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
843,00
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)
ustawami
75101
Urzędy nacz. org. władzy pań. kontroli i ochr. Prawa
843,00
2010 Dot. cel.otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr.
843,00
adm. rząd.oraz inn. zad.zlec. gm. ust.
852
POMOC SPOŁECZNA
1.564.620,00
dochody bieżące:
1.564.620,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)
ustawami
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010 Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad. bież.z zak. adm.
rząd oraz inn.zad.zlec.gminie ust.
85213
Składki na ubezp. zdrow. opłac. za osoby pob. niekt.
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św. rodzinne
oraz za osoby uczesz. w centrach inter. społecznej
2010 Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad. bież.z zak. adm.
rząd oraz inn.zad.zlec.gminie ust.
RAZEM DOTACJE

1.564.620,00

1.562.200,00
1.562.200,00
2.420,00

2.420,00
1.639.322,00

WYDATKI

Dział Rozdz.
750
75011

§

4010
4040
4110
4120
751

75101

4210
852
85212

3020

Nazwa
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
wydatki bieżące
w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.
Wynagrodzenia osobowe pracow.
Dodatkowe wynagr. Roczne
Składki na ubezpiecz.społeczne
Składki na Fundusz Pracy
URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Wydatki bieżące
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed.
budżetowych
Zakup materiałów i wyposażenie
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i
rentowe.
Wydatki bieżące
W tym: wydatki bieżace jednostek budzetowych
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed.
budżetowych
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Kwota
73.859,00
73.859,00
73.859,00
73.859,00
73.859,00
60.000,00
6.000,00
7.000,00
859,00
843,00

843,00
843,00
843,00
843,00
843,00
1.564.620,00
1.562.200,00
1.562.200,00
51.275,00
42.100,00
9.175,00
1.510.925,00
225,00

3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4700
4740

85213

Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracow.
Dodatkowe wynagrodz. Roczne
Składki na ubezpiecz.społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenie
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe i krajowe
Odpis na zakł. Fun.świad.socjalnych
Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządz.kserog.
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.510.700,00
26.000,00
3.100,00
12.000,00
1.000,00
1.000,00
4.500,00
300,00
1.575,00
500,00
300,00

Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społ.,niektóre św. rodzinne oraz
za osoby uczestnicz. w zajęciach w cent.integr. społecznej
Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych
wydatki na real. zadań stat. jednostek budzetowych
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
OGÓŁEM WYDATKI

2.420,00

1.000,00

2.420,00
2.420,00
2.420,00
1.639.322,00

§ 6.
Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w
załączniku nr 1.
§ 7.
1.Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną
kwotę – 134.638,47 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o
funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 134.638,47 zł
z tego:
Sołectwo Olszanica - 23.612,50
Sołectwo Uherce
- 23.612,50
Sołectwo Stefkowa - 20.401,20
Sołectwo Rudenka - 13.789,70
Sołectwo Wańkowa - 15.159,22
Sołectwo Zwierzyń - 11.121,49
Sołectwo Orelec
- 14.639,75
Sołectwo Paszowa - 12.302,11
– Szczegółowe kwoty wydatków budżetowych związane z wyodrębnieniem funduszu
sołeckiego przedstawia poniższa tabela:.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2010 ROK
600
60011

6050
60016

4270
900
90015
6050
921
92109

4270
4300
6050
926
92601

4210

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
44.137,30
Drogi publiczne krajowe
20.401,20
Wydatki majątkowe
20.401,20
Chodnik w Stefkowej
20.401,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
20.401,20
Drogi publiczne gminne
23.736,10
wydatki bieżące:
23.736,10
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
23.736,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed.
23.736,10
budżetowych
Zakup usług remontowych
23.736,10
GOSPODARKA KOMUNALNA
13.000,00
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Oświetlenie ulic ,placów i dróg
13.000,00
Wydatki majątkowe
13.000,00
Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych
13.000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 75.001,17
Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby
75.001,17
Wydatki bieżące
51.388,67
w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych
51.388,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed.
51.388,67
budżetowych
Wydatki majątkowe
23.612,50
Zakup usług remontowych
36.229,45
Zakup usług pozostałych
15.159,22
Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych
23.612,50
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
2.500,00
Obiekty sportowe
2.500,00
Wydatki bieżące
2.500,00
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed.
2.500,00
budżetowych
Zakup materiałów i wyposażenia
2.500,00
OGÓŁEM WYDATKI
134.638,47

§ 8.
1. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 2.
- W tym: na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy:
Zadanie pn : Odnowa i rozwój wsi Olszanica w ramach PROW
-śr. UE - 405.200 zł
śr. wł – 254.800 zł
2. Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu tj:

2011 rok
2012 rok

2.050.000 zł
3.841.500 zł
§ 9.

Ustala się plany przychodów i wydatków:
1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak załącznik nr 3

§ 10.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do dokonywania zmian budżetu:
a) w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,
b) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem
przeniesień między działami.
§ 11.
W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do:
1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500.000 zł.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanica .
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do
uchwały Rady Gminy
WYKAZ DOTACJI UDZELANYCH Z BUDŻETU
1.Podmioty spoza sektora finansów publicznych
Nazwa
010

Kwota

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01030

801
80101

80103

80104

80110

926
92605

Izby Rolnicze
wydatki bieżące
dotacje na zadania bieżące dla Podkarpackiej Izby Rolniczej
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z pod. Rolnego
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej
niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej
Szkoła Rudenka- 78.381 zł , Szkoła Orelec- 46.315 zł
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu ośw.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieżące
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej
niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej
Szkoła Rudenka- 5.333 zł, Szkoła Orelec- 20.000 zł
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Przedszkola
Wydatki bieżące
- dotacja podmiotowa z budżetu dla
Niepubl. Przedszkola w Orelcu -60.778 zł
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Gimnazja
wydatki bieżące
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej
niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Gimnazjum
Wańkowa)
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieżące
W tym: dotacje celowe na zad. bieżące na podstawie otwartego
konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i
wolontariacie w zakresie kultury fizycznej i sportu dla młodzieży
i dorosłych mieszkańców gminy Olszanica

1.300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1.300,00
356.303,00
124.696,00
124.696,00
124.696,00

124.696,00
25.333,00
25.333,00
25.333,00

25.333,00
60.778,00
60.778,00
60.778,00
60.778,00
145.496,00
145.496,00
145.496,00

145.496,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00

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

60.000,00
417.603,00

2.Podmioty sektora finansów publicznych
754
75405

921
92116

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowe Policji
Wydatki bieżące
Dotacje na wydatki bieżące - Fundusz Wsparcia Policji - zakup
paliwa
3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Biblioteki
Wydatki bieżące
W tym: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury -Gminnej
Biblioteki Publicznej
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
OGÓŁEM WYDATKI

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
117.000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały RG
Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Lp
1.

Wyszczególnienie
Stan środków na początek roku

2.

Przychody ogółem
z tego :
- przelewy od Wojewody i Woj.. Inspekt. Ochrony
Środowiska

6.000

- opłaty z tytułu zastępczego wywozu odpadów
Wydatki ogółem:
w tym :
- organizacja akcji "Sprzątanie świata"
- monitoring gleby
- koszty zastępczego wywozu odpadów
- zakup pojemników na śmieci
Stan funduszu obrotowego na koniec roku

1.000
6.000

3.

4.

Kwota zł
0

5.000

500
500
1.000
4.000
0

