UCHWAŁA NR VI/20/2011
RADY GMINY OLSZANICA
z dnia 25 lutego 2011 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Olszanica na rok 2011
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 2011 w łącznej kwocie 12.698.996 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 11.994.284,00 zł;
2) dochody majątkowe: 704.712,00 zł.
2. Dochody budżetu na 2011 rok przedstawiono poniżej w tabeli.
Rozdz.
020

§

Nazwa

295.000,00

dochody bieżące:

295.000,00

- wpływy ze sprzedaży surowca tartacznego

290.000,00

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich
02001

Gospodarka leśna
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów
0750 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.

400

Kwota

LEŚNICTWO

WYTWARZANIE I ZAOPATR.

5.000,00
295.000,00
290.000,00
5.000,00
50.000,00

W ENER. EL., GAZ I WODĘ
40002

Dostarczanie wody

50.000,00

dochody bieżące:

50.000,00

- wpływy z usług ( woda)

50.000,00

0830 Wpływy z usług
600

60016

500,00

dochody bieżące:

500,00

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)

500,00

Drogi publiczne gminne

500,00

0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zaj. pasa
drogowego)
700

500,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

275.500,00

dochody bieżące:

125.500,00

- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy i lokali

120.000,00

- pozostałe odsetki
- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy

70005

50.000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

500,00
5.000,00

dochody majątkowe:

150.000,00

- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek

150.000,00

Gospodarka gruntami i nieruch.

275.500,00

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytk.i użytk.wieczyste nieruch.

5.000,00

0750 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.

120.000,00

0870 Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych

150.000,00
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0920 Pozostałe odsetki
750

75011

74.207,00

dochody bieżące:

74.207,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

74.207,00

Urzędy Wojewódzkie

73.907,00

2010 Dot. cel. otrzym.z budż. pań. na realiz zad bież z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ust.
75045

Kwalifikacja wojskowa
2010 Dot. cel. otrzym.z budż. pań. na realiz zad bież z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ust.

751

75101

300,00

dochody bieżące:

848,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

848,00

Urzędy nacz. org. władzy pań. kontroli ochr. Prawa

848,00
848,00

DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PR.ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

2.647.115,00

dochody bieżące:

2.647.115,00

- wpływy z podatku rolnego

60.000,00

- wpływy z podatku leśnego

70.000,00

- 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 cywilno-prawnych
- 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

3.000,00
1.200.000,00
40.000,00
5.000,00
200,00
35.000,00
100,00
20.000,00
1.152.815,00

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

5.000,00

- odsetki za zwłokę

6.000,00

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpł z pod. doch. od osób fiz.
0350 Pod. od działalności gosp. osób fiz., opł.w formie karty podatk.
75615

300,00
848,00

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty
podatkowej

75601

73.907,00

URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃ.,KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA

2010 Dot. cel.otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.oraz inn. zad.zlec. gm. ust.
756

500,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy z pod.rolnego, pod. leśn. pod. od czyn. cyw. praw., pod.i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości

50.000,00
3.000,00
3.000,00
1.058.000,00
950.000,00

0320 Podatek rolny

5.000,00

0330 Podatek leśny

65.000,00

0340 Podatek od środków transport.

25.000,00

0500 Podatek od czynności cyw.praw.

10.000,00

0910 Odsetki od nieterminowych

3.000,00

wpłat z tytułu podatków i opłat
75616

Wpływy z pod.rolnego, pod. leśn. pod. od czyn. cyw. praw. oraz pod.i opłat lokalnych od osób
fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny

358.200,00
250.000,00
55.000,00
5.000,00

0340 Podatek od środków transport.

15.000,00

0360 Podatek od spadków i darowizn

5.000,00
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0430 Wpływy z opłaty targowej
0500 Podatek od czynności cyw.praw.
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75618

Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t na podst. ustaw

20.000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

50.000,00

Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budż. Państwa
0010 Podatek dochod. od osób fizycz.
0020 Podatek dochodowy od osób prawn.

758

- część oświatowa subwencji ogólnej

3.637.861,00

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

2.284.491,00

- część równoważąca subwencji ogólnej

238.253,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Różne rozliczenia finansowe
0740 Wpływy z dywidend
0920 Pozostałe odsetki
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

801

2.284.491,00
2.284.491,00
32.000,00
2.000,00
30.000,00
238.253,00
238.253,00
651.100,00

- wpływy z usług –odpłatn. za wyżywien.

140.000,00
50.000,00
451.100,00

- wpływy z różnych dochodów – zwrot Solina

10.000,00

Szkoły podstawowe

50.000,00

Stołówki szkolne
0830 Wpływy z usług - odpłatn. za wyżywienie

852

3.637.861,00

dochody bieżące:

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

80195

2.000,00
3.637.861,00

651.100,00

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

80148

30.000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody z najmu i dzierżawy

80101

5.000,00
6.192.605,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

75831

1.152.815,00
6.192.605,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

75814

1.157.815,00

dochody bieżące:

- wpływy z dywidend

75807

100,00

RÓŻNE ROZLICZENIA

- odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych
75801

3.000,00
70.100,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za
miejsca na cmentarzu
75621

200,00
25.000,00

Pozostała działalność

50.000,00
140.000,00
140.000,00
461.100,00

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich

389.275,00

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich

61.825,00

0970 Wpływy z różnych dochodów – zwrot Solina

10.000,00

POMOC SPOŁECZNA

1.803.909,00

dochody bieżące:

1.803.909,00

- wpływy za usługi opiekuńcze
- wpływy z usług DPS
- 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
Id: DMOFW-XQGAD-EQQPJ-XNNYR-TKHZT. Podpisany

500,00
10.000,00
1.514.800,00
182.300,00
96.309,00
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85202

Domy Pomocy Społecznej
0830 Wpływy z usług

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego
2010 Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad. bież.z zak. adm. rząd oraz inn.zad.zlec.gminie ust.

85213

85214

Składki na ubezp. zdrow. opłac. za osoby pob. niekt. świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św.
Rodzinne oraz za osoby uczt. w centrach inter. społ.

85228

1.498.000,00
11.000,00

2030 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych
zad. zlec. gm. ust.

5.300,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

61.600,00
61.600,00
54.200,00
54.200,00
157.509,00

2030 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz.własnych zadań bieżacych

61.200,00

2007 Dotacje celowe w ramach prog. finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

91.467,00

2009 Dotacje celowe w ramach prog. finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

4.842,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0830 Wpływy z usług
2010 Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad. bież.z zak. adm. rząd oraz inn.zad.zlec.gminie ust.

900

1.498.000,00

5.700,00

2030 . Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz
innych zad. zlec. gm. ust.
85219

10.000,00

2010 Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad. bież.z zak. adm. rząd oraz inn.zad.zlec.gminie ust.

2030 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych
zad. zlec. gm. ust.
85216

10.000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA

11.600,00
500,00
11.100,00
133.500,00

I OCHRONA ŚRODOWISKA
dochody bieżące:
- opłata produktowa
- wpłaty za śmieci, ścieki
90001

6.000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3.000,00

Oczyszczanie miast i wsi
0690 Wpływy z różnych opłat za wywóz nieczystości

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ. z opłat i kar za korzyst. ze środowiska
0970 Wpływy z różnych dochodów

90020

Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109

500,00
127.000,00

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat za ścieki
90003

133.500,00

3.000,00
124.000,00
124.000,00
6.000,00
6.000,00
500,00
500,00
574.712,00

dochody bieżące:

20.000,00

- dochody z dzierżawy i leasingu

20.000,00

dochody majątkowe:

554.712,00

- ś rodki ze źródeł pozabudżetowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych Leader-250.000
PROW -304.712

554.712,00

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

574.712,00

0750 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

20.000,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, samorządów
województw pozyskane z innych źródeł - PROW

304.712,00

6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, samorządów
województw pozyskane z innych źródeł - LEADER

250.000,00

OGÓŁEM DOCHODY
Id: DMOFW-XQGAD-EQQPJ-XNNYR-TKHZT. Podpisany

12.698.996,00
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§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 12.672.984,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 11.337.947,17 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 8.660.440,17 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.795.651,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.864.789,17 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 567.857,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.009.650,00 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego 100.000 zł;
W w/w wydatkach bieżących wyodrębnia się: - wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej
w łącznej kwocie zł; z czego:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – EFS- 547.409 –zł;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.335.036,83 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.335.036,83 zł; W w/w wydatkach majątkowych
wyodrębnia się:
2) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 457.000 zł; w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – PROW- 207.000,00 zł;
b) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Leader - 250.000,00 zł.
4. Wydatki budżetu na 2011 rok przedstawia poniższa tabela:
Rozdz.
010
01030

§

Nazwa

1.200,00

Izby Rolnicze

1 200,00

wydatki bieżące

1 200,00

dotacje na zadania bieżące

1 200,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z pod. Rolnego
020
02001

1 200,00

LEŚNICTWO

158.940,00

Gospodarka leśna

158 940,00

wydatki bieżące

158 940,00

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych

158 740,00

- wynagrodzenia i pochodne od wyn.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
wydatki na świadcz. na rzecz osób fizycznych
3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wyn.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.

50 440,00
108 300,00
200,00
200,00
23.000,00

4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne

1.940,00

4110 Składki na ubezpiecz.społeczne

4.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenie
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych
400

Kwota

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYTWARZANIE I ZAOPATRYW.

21.500,00
5.000,00
100.000,00
2.500,00
800,00
70.000,00

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
40002

Dostarczanie wody

70.000,00

w tym :
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wydatki bieżące

70.000,00

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych

70.000,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

32.550,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

37.450,00

4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne
4010 Wynagrodzenia osobowe
4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenie
4260 Zakup energii

600

3.000,00
1.060,00
60.000,00

Wydatki majątkowe

60.000,00

Chodnik w Stekowej

60.000,00

Drogi publiczne gminne

60.000,00
195.325,00
21.621,52

wydatki bieżące:

173.703,48

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

173.703,48
50.000,00
123.703,48

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

50.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

20.000,00

4270 Zakup usług remontowych (FS-33.703,76)

73.703,48

4300 Zakup usług pozostałych

30.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

21.621,52

Drogi zewnętrzne

20.000,00

wydatki bieżące:

20.000,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

20.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżet.

20.000,00

4270 Zakup usług remontowych

70005

310.325,00

Drogi publiczne krajowe

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

700

20.000,00

4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych

- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

60078

8.000,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Wydatki majątkowe

60017

450,00

5.390,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
60016

4.000,00

4300 Zakup usług pozostałych

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60011

2.100,00
26.000,00

20.000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

35.000,00

Wydatki majątkowe

35.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35.000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

180.000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

180.000,00

Wydatki bieżące

100.000,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

100.000,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagr

40.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

60.000,00

Wydatki majątkowe

80.000,00

4110 Składki na ubezpiecz. społeczne

4.000,00

4120 Składni na Fundusz Pracy

1.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

35.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

30.000,00

4260 Zakup energii

20.000,00

4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki
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4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
710
71004

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

61.141,31

Plany zagospodarowania przestrzennego

30.000,00

wydatki bieżące

30.000,00

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych

30.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

30.000,00

4300 Zakup usług pozostałych
71014

25.000,00

wydatki bieżące

25.000,00

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych

20.000,00

- 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

72095

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

6.141,31

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

6.141,31
6.141,31

INFORMATYKA

86.274,00

Pozostała działalność

86.274,00

Wydatki majątkowe - PSe-AP

86.274,00
86.274,00
1.810.500,00

Urzędy Wojewódzkie

199.000,00

wydatki bieżące

199.000,00

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych

199.000,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

194.750,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.

4.250,00
153.000,00

4040 Dodatkowe wynagr. roczne

13.000,00

4110 Składki na ubezpiecz.społeczne

24.700,00

4120 Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpis na ZFŚS

4.050,00
4.250,00

Rady Gmin

70.000,00

wydatki bieżące

70.000,00

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

5.000,00
15.000,00
6.141,31

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

75022

5.000,00

6.141,31

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011

5.000,00

wydatki bieżące

6069 Wydatki na zakupy inwestycje jedn. budżetowych
750

5.000,00
15.000,00

Cmentarze

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (FS- 1.141,31)
720

30.000,00

Opracowania geod.i kartograficzne

- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

71035

1.500,00
80.000,00

2.000,00
2.000,00
68.000,00
68.000,00
2.000,00

Urzędy gmin

1.486.200,00

wydatki bieżące

1.436.200,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

1.432.700,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

471.700,00

wynagrodzenia i pochodne

961.000,00

wydatki na świadcz. na rzecz osób fizycznych
Wydatki majatkowe
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3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wyn.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.
4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne

61.000,00

4110 Składki na ubezpiecz.społeczne

110.000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

17.000,00

4140 Wpłaty na PFRON

30.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

30.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenie

99.000,00

4260 Zakup energii

36.000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Opłaty za usługi internetowe
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon

8.000,00

4410 Podróże służbowe krajowe

8.000,00
20.000,00

4480 Podatek od nieruchomości

70.000,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.

20.000,00
15.000,00

6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

50.000,00

Kwalifikacja wojskowa

300,00

wydatki bieżące

300,00

wydatki na świadcz. na rzecz osób fizycznych

300,00
20.000,00

Wydatki bieżące:

20 000,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

20.000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20.000,00
20.000,00

Pozostała działalność

35.000,00

Wydatki bie żące

35.000,00
2.000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

33.000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.

33.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenie

1.000,00

4300 Zakup usług pozostałych

1.000,00

URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA

848,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

848,00

Wydatki bieżące

848,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

848,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

848,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenie
754

300,00

Promocja j.s.t.

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

75101

700,00

4700 Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej

4300 Zakup usług pozostałych

751

7.000,00

4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

75095

8.000,00
15.000,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

75075

5.000,00
130.000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komór.

4430 Różne opłaty i składki

75045

3.500,00
743.000,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

848,00
82.200,00

I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA
75412

Ochotnicze Straże Pożarne

80.200,00

Wydatki bieżące

75.200,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

72.200,00
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- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz

31.400,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

40.800,00

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.000,00

Wydatki majątkowe - samochód Olszanica

5.000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.
4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne

2.000,00

4110 Składki na ubezpiecz.społeczne

3.800,00

4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4260 Zakup energii

13.000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

2.000,00

4300 Zakup usług pozostałych

6.000,00

4430 Różne opłaty i składki

7.000,00

75647

1.600,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

1.000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000,00

Obrona cywilna

1.000,00

Wydatki bieżące

1.000,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

1.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

1.000,00
1.000,00

wydatki bieżące

1.000,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

1.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

1.000,00
20.000,00

Pobór podatków, opłat i niepodatkow. należności budżetowych

20.000,00

wydatki bieżące

20.000,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

20.000,00

- Wynagrodzenia i pochodne

18.000,00

4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki

75818

2.000,00
18.000,00
1.000,00
1.000,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

100.000,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

100.000,00

wydatki bieżące

100.000,00

8110 wydatki na obsługę długu j.s.t.
w tym:
758

1.000,00

DOCH.OD OSÓB PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JED.NIE POS. OSOB.PR. ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.

75702

1.000,00

Zarządzanie kryzysowe

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

757

200,00

4440 Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
756

2.000,00
10.000,00

4300 Zakup usług pozostałych
75421

600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4410 Podróże służbowe krajowe

75414

3.000,00
23.000,00

100.000,00
100.000,00

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j. s. t. kredytów i pożyczek

100.000,00

RÓŻNE ROZLICZENIA

127.500,00

Rezerwy ogólne i celowe

127.500,00

Wydatki bieżące

127.500,00

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych

127.500,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

127.500,00

rezerwa ogólna

100.000,00
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Rezerwa na zarządzanie kryzysowe
4810 Rezerwy
801
80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.603.819,31

Szkoły podstawowe

2.659.337,00

wydatki bieżące

2.649.337,00

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowych.
Szkoła Rudenka – 53.667, Orelec – 49.000

102.667,00

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych

2.426.375,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

2.047.150,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

379.225,00

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

120.295,00

Wydatki majątkowe- Budowa sali gimnastycznej w Uhercach

10.000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ośw.

102.667,00

3020 Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.

105.009,00

3040 Nagr. o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.

15.286,00
1.584.649,00

4040 Dodatkowe wynagrodz. Roczne

131.020,00

4110 Składki na ubezpiecz.społeczne

277.162,00

4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii

44.819,00
9.500,00
77.900,00
1.200,00
153.400,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

11.500,00

4300 Zakup usług pozostałych

15.500,00

4350 Opłaty za usługi internetowe

2.220,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.

4.000,00

4410 Podróże służbowe krajowe

6.200,00

4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
6050 Wydatki na inwestycje jedn. budżetowych
80103

27.500,00
127.500,00

7.200,00
97.405,00
2.700,00
10.000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

218.928,00

wydatki bieżące

218.928,00

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej

37.080,00

Szkoła Rudenka – 8.240, Orelec – 28.840
w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych

169.405,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

156.022,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

13.383,00

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

12.443,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

37.080,00

3020 Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.

11.238,00

3040 Nagr. o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.

1.205,00
120.566,00

4040 Dodatkowe wynagrodz. Roczne

10.250,00

4110 Składki na ubezpiecz.społeczne

21.695,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

3.511,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

800,00
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4440 Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych
80104

11.783,00

Przedszkola

520.472,00

Wydatki bieżące

520.472,00

W tym; wydatki bieżące jednostek budżetowych

461.512,00

- wynagrodzenia i pochodne

379.752,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

81.760,00

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

10.000,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla

48.960,00

Niepubl. Przedszkola w Orelcu
Z tego: Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej EFS
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
3027 Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.
3029 Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.

48.960,00
8.629,00
1.371,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracow.

229.020,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracow.

36.374,00

4047 Dodatkowe wynagrodz. roczne

15.447,00

4049 Dodatkowe wynagrodz. roczne

2.453,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe

23.285,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe

19.010,00

4117 Składki na ubezpieczenie społeczne

38.175,00

4119 Składki na ubezpieczenie społeczne

8.463,00

4127 Składki na Fundusz Pracy

6.170,00

4129 Składki na Fundusz Pracy
4217 Zakup materiałów i wyposażenia
4219 Zakup materiałów i wyposażenia

80110

471.512,00

1.355,00
29.198,00
6.962,00

4307 Zakup usług pozostałych

24.042,00

4309 Zakup usług pozostałych

3.818,00

4447 Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych

15.309,00

4449 Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych

2.431,00

Gimnazja

1.443.861,00

wydatki bieżące

1.443.861,00

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej (Gimnazjum Wańkowa)

180.950,00

wydatki bieżące jednostek budzetowych

1.205.203,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

1.033.126,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
3020 Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.
3040 Nagr. o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.

172.077,00
57.708,00
180.950,00
49.893,00
7.815,00
800.900,00

4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne

66.965,00

4110 Składki na ubezpiecz.społeczne

139.229,00

4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii

22.532,00
3.500,00
46.400,00
500,00
43.400,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

6.000,00

4300 Zakup usług pozostałych

10.000,00

4350 Opłaty za usługi internetowe

1.020,00
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4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon

2.000,00

4410 Podróże krajowe służbowe

4.600,00

4430 Różne opłaty i składki

3.700,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

1.500,00

4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych
80113

169.043,00

wydatki bieżące

169.043,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

168.000,00

- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.043,00
600,00
443,00
44.328,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.768,00

4110 Składki na ubezp. Społeczne

7.354,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

1.190,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenie

1.000,00
60.000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

1.000,00

4300 Zakup usług pozostałych

40.000,00

4430 Różne opłaty i składki
4780 Fundusz Emerytur Pomostowych
4440 Odpis na ZFŚS

6.500,00
740,00
2.120,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

76.975,00

wydatki bieżące

76.975,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych

76.249,00

- wynagrodzenia i pochodne

73.459,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.790,00
726,00

3020 Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.

150,00

3040 Nagr. o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń

576,00

4010 Wynagrodzenia osobowe

57.516,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.889,00

4110 Składki na ubezp. Społeczne

9.511,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

1.543,00

4410 Podróże krajowe służbowe
4440 Odpis na ZFŚS
4700 Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej

600,00
1.590,00
600,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

20.298,00

Wydatki bieżące

20.298,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych

20.298,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

18.798,00

- wynagrodzenia i pochodne

1.500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1.500,00

4300 Zakup usług pozostałych

9.399,00

4700 Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej
80148

110.360,00

3040 Nagr. o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

80146

57.640,00

3020 Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.
4010 Wynagrodzenia osobowe

80114

52.957,00

Dowożenie uczniów do szkół

9.399,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

375.764,00

Wydatki bieżące

375.764,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych

372.573,00

- wynagrodzenia i pochodne

193.223,00
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- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.700,00

3040 Nagr. o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń

1.491,00
12.674,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

25.091,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

4.058,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

2.300,00

4220 Zakup środków żywności
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych

2.300,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.200,00

Pozostała działalność
W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

54.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.

54.000,00

4440 Odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.

49.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00

OCHRONA ZDROWIA

65.141,31
65.141,31
50.000,00

Zwalczanie narkomani

3.000,00

Wydatki bieżące

3.000,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

3.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.

3.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenie

1.500,00

4300 Zakup usług pozostałych

1.500,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

47.000,00

Wydatki bieżące

47.000,00

W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

47.000,00

- wynagrodzenia i pochodne

20.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

27.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

85205

119.141,31
54.000,00

Wydatki majątkowe

85202

500,00
7.950,00

Wydatki bieżące

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS- 25.141,31)

852

14.500,00
2.200,00

4440 Odpis na ZFŚS

85154

10.700,00
140.000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

4430 Różne opłaty i składki

85153

149.100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

851

3.191,00

3020 Nagrody i wydatki nie zal. do wynag.
4010 Wynagrodzenia osobowe

80195

179.350,00

16.700,00
3.000,00
300,00
8.000,00

4300 Zakup usług pozostałych

19.000,00

POMOC SPOŁECZNA

2.161.488,00

Domy Pomocy Społecznej

110.000,00

Wydatki bieżące

110.000,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

110.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.

110.000,00

4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych jednostek samorządu terytorialnego

110.000,00

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1.280,00

Wydatki bieżące

1.280,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

1.280,00
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Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
85212

1.498.000,00

Wydatki bieżące

1.498.000,00

W tym: wydatki bieżace jednostek budzetowych

62.600,00

- wynagrodzenia i pochodne

53.400,00
1.435.400,00

3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.

2.300,00
23.300,00
800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2.700,00

4300 Zakup usług pozostałych

4.500,00

4440 Odpis na zakł. Fun.świad.socjalnych
4700 Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej

400,00
1.100,00
500,00

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

11.000,00

Wydatki bieżące

11.000,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

11.000,00

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

11.000,00
11.000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer.i rent.

122.900,00

Wydatki bieżące

122.900,00

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

122.900,00

Z tego: Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej EFS

11.300,00

3110 Świadczenia społeczne

111.600,00

3119 Świadczenia społeczne

11.300,00

Dodatki mieszkaniowe

6.000,00

Wydatki bieżące

6.000,00

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

6.000,00

3110 Świadczenia społeczne

6.000,00

Zasiłki stałe

54.200,00

Wydatki bieżące

54.200,00

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

54.200,00

3110 Świadczenia społeczne
85219

27.000,00

4110 Składki na ubezpiecz.społeczne

4410 Podróże służbowe i krajowe

85216

1.435.200,00

4040 Dodatkowe wynagrodz. Roczne
4120 Składki na Fundusz Pracy

85215

9.200,00

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
3110 Świadczenia społeczne

85214

1.280,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

85213

1.280,00

54.200,00

Ośrodki Pomocy Społecznej

297.008,00

Wydatki bieżące

297.008,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych

294.264,00

- wynagrodzenia i pochodne

241.959,00

- 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

52.305,00
2.744,00
96.309,00

3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

2.000,00

3027 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

706,00

3029 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

38,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.
Id: DMOFW-XQGAD-EQQPJ-XNNYR-TKHZT. Podpisany

135.700,00
Strona 14

4017 Wynagrodzenia osobowe pracow.

44.926,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracow.

2.378,00

4040 Dodatkowe wynagrodz. Roczne

11.549,00

4047 Dodatkowe wynagrodz. Roczne

3.540,00

4049 Dodatkowe wynagrodz. Roczne

187,00

4110 Składki na ubezpiecz.społeczne

23.500,00

4117 Składki na ubezpiecz.społeczne

7.720,00

4119 Składki na ubezpiecz.społeczne

409,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

3.600,00

4127 Składki na Fundusz Pracy

1.187,00

4129 Składki na Fundusz Pracy

63,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe

6.838,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe

362,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

6.100,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia

760,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia

250,00

4287 Zakup usług zdrowotnych

760,00

4289 Zakup usług zdrowotnych

40,00

4300 Zakup usług pozostałych

8.500,00

4307 Zakup usług pozostałych

23.985,00

4309 Zakup usług pozostałych

1.270,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon

1.000,00

4410 Podróże służbowe krajowe

2.000,00

4440 Odpisy na zakł. fun. świad.socjalnych

4.000,00

4447 Odpisy na zakł. fun. świad.socjalnych

1.045,00

4449 Odpisy na zakł. fun. świad.socjalnych

55,00

4700 Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej
85228

21.100,00

Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych

21.100,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

21.100,00
21.100,00

Pozostała działalność

40.000,00

Wydatki bieżące

40.000,00

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

40.000,00

3110 Świadczenia społeczne
854

2.500,00

Usługi opiek. i specjal. usługi opiek.

4300 Zakup usług pozostałych
85295

40,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

EDUKACYJNA OPIEKA

40.000,00
30.000,00

WYCHOWAWCZA
85415

Pomoc materialna dla uczniów

30.000,00

Wydatki bieżące

30.000,00

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

30.000,00

3240 Stypendia dla uczniów
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
900

GOSPODARKA KOMUNALNA

25.000,00
5.000,00
527.200,00

I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

105.600,00

Wydatki bieżące

5.600,00

W tym; wydatki bieżące jedn. budżet.

5.600,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

4.400,00

- wynagrodzenia i pochodne
Wydatki majątkowe- Uporządkowanie gosp. Ściekowej
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4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1.200,00

4300 Zakup usług pozostałych

1.400,00

4260 Zakup energii

1.500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90003

268.100,00

Wydatki bieżące w tym; wydatki bieżące jednostek budzetowych

268.100,00

wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.

6.400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

1.100,00

1.200,00

4440 Odpisy na ZFŚS

2.100,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

5.000,00

Wydatki bieżące

5.000,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

5.000,00

W tym: wynagrodzenia i pochodne

2.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

3.000,00

92109

2.000,00
3.000,00

Oświetlenie ulic ,placów i dróg

142.000,00

Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych

142.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn . budżet.

142.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (FS -22.000)

22.000,00

4260 Zakup energii

68.000,00

4300 Zakup usług pozostałych

52.000,00

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

6.000,00

Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

6.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

6.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00

4300 Zakup usług pozostałych

3.000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

500,00

Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

500,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
921

20.000,00
204.000,00

4430 Różne opłaty i składki

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

90020

30.000,00

4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

90019

227.300,00
3.300,00

4300 Zakup usług pozostałych

90015

40.800,00

4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne

4210 Zakup materiałów i wyposażenie

90004

100.000,00

Oczyszczanie miast i wsi

500,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.204.048,38

Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby

1.057.048,38

Wydatki bieżące

235.048,38

w tym: wydatki bieżące jednostek budzetowych

235.048,38

- wynagrodzenia i pochodne

89.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

146.048,38

Wydatki majątkowe

822.000,00

Z tego:wydatki majątkowe- na inwestycje i zakupy inwest.- programy finansowane z pomocy
zagranicznej, ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- PROW- Orelec – 335.000,00 zł,
Rudenka – 487.000,00 zł (Leader)

822.000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe prac.

46.000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

8.000,00
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4120 Składki na Fundusz Pracy

1.200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

30.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

49.000,00

4260 Zakup energii

60.000,00

4270 Zakup usług remontowych

13.989,87

4300 Zakup usług pozostałych

14.858,51

4370 Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.000,00

4430 Różne opłaty i składki

1.000,00

4440 Odpis na ZFŚS

4.000,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

1.200,00

6058 Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych

207.000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych

615.000,00

92116

Biblioteki

117.000,00

Wydatki bieżące

117.000,00

W tym: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

117.000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92195

117.000,00

Pozostała działalność

30.000,00

Wydatki bieżące

30.000,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

30.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

20.000,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

10.000,00

4300 Zakup usług pozostałych

20.000,00

926

KULTURA FIZYCZNA
92601

87.500,00

Obiekty sportowe

7.500,00

Wydatki bieżące

7.500,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

7.500,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.

7.500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (FS-2.000)

4.500,00

4260 Zakup energii

3.000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

80.000,00

Wydatki bieżące

80.000,00

W tym: dotacje celowe na zad. bieżące na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy udzielane na podstawie uchwały
Rady Gminy o zasadach dotowania zadań w zakresie sportu podjętą w oparciu o ustawę o sporcie

80.000,00

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

80.000,00
12.672.984,00

§ 3. 1. Określa się nadwyżkę budżetu w kwocie 26.012 zł - którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek
zaciągniętych w latach wcześniejszych
2. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 909.849 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 935.861
zł.
Przychody:
952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 702.849,00
903-Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej - 207.000,00
Rozchody;
992 - Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych - 631.149,00
963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej - 304.712,00
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3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2011 – 909.849,00zł, z czego:
a) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 909.849 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 oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 27.500
zł.
§ 5. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2011 roku, wynikające odrębnych ustaw, tj:
1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie art. 18 lub 18¹ oraz
dochody z opłat określonych w art.11¹ przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii tj. :
- 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. Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy -Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw.- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000 złotych
przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1
pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25, 29-31,32,38-42 ustawy –Prawo ochrony środowiska – wydatki 6.000 zł.
3. W myśl art.1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się
realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku zgłaszanym przez sołectwo – są zadaniami
własnymi, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 143.456,28
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),
które przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw zgodnie z w/w ustawą, z tego:
Sołectwo Olszanica - 25.141,31
Sołectwo Uherce - 25.141,31
Sołectwo Stefkowa - 21.621,52
Sołectwo Wańkowa - 15.989,87
Sołectwo Paszowa - 13.048,33
Sołectwo Rudenka - 14.858,51
Sołectwo Orelec - 15.738,45
Sołectwo Zwierzyń - 11.916,98
§ 6. W myśl art.1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się
realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku zgłaszanym przez sołectwo – są zadaniami
własnymi, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 143.456,28
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),
które przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw zgodnie z w/w ustawą z tego:
Sołectwo Olszanica - 25.141,31
Sołectwo Uherce - 25.141,31
Sołectwo Stefkowa - 21.621,52
Sołectwo Wańkowa - 15.989,87
Sołectwo Paszowa - 13.048,33
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Sołectwo Rudenka - 14.858,51
Sołectwo Orelec - 15.738,45
Sołectwo Zwierzyń - 11.916,98
1. Szczegółowe kwoty wydatków budżetowych planowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia
poniższa tabela:
FUNDUSZ SOŁECKI NA 2011 ROK
600
60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

55.325,28

Drogi publiczne gminne

55.325,28

wydatki bieżące:

33.703,76

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

33.703,76

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.

33.703,76

Remonty dróg gminnych - Orelec, Paszowa, Zwierzyń

33.703,76

Wydatki majątkowe

21.621,52

4270

Zakup usług remontowych

33.703,76

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – chodnik Stefkowa

21.621,52

710
71035

4210
801
80195

6050
900

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.141,31

Cmentarze

1.141,31

wydatki bieżące:

1.141,31

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

1.141,31

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.

1.141,31

Ogrodzenie cmentarza- Olszanica

1.141,31

Zakup materiałów i wyposażenia

1.141,31

OŚWIATA I WYCHOWANIE

25.141,31

Pozostała działalność

25.141,31

wydatki majątkowe :

25.141,31

Plac zabaw - Uherce

25.141,31

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25.141,31

GOSPODARKA KOMUNALNA

22.000,00

I OCHRONA ŚRODOWISKA
90015

Oświetlenie ulic ,placów i dróg

22.000,00

Wydatki majątkowe

22.000,00

Uzupełnienie oświetlenia / Orelec, Olszanica /

22.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

22.000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

37.848,38

Domy i Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby

37.848,38

Wydatki bieżące

37.848,38

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

37.848,38

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.

37.848,38

Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich /Wańkowa, Rudenka/

37.848,38

4270

Zakup usług remontowych

13.989,87

4300

Zakup usług pozostałych

14.858,51

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.000,00

KULTURA FIZYCZNA

2.000,00

Obiekty sportowe

2.000,00

Wydatki bieżące

2.000,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

2.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budżet.

2.000,00

Zakup materiałów- ogrodzenie boiska w Olszanicy

2.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00
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4210
921
92109

926
92601

4210

OGÓŁEM WYDATKI

143.456,28

§ 7. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z poniższą tabelą
DOCHODY
Dzia Rozdz

§

750

75011

Nazwa

74.207,00

dochody bieżące:

74.207,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

74.207,00

Urzędy Wojewódzkie

73.907,00

2010 Dot. cel. otrzym.z budż. pań. na realiz zad bież z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ust.
75045

Kwalifikacja wojskowa

75101

85212

848,00

dochody bieżące:

848,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

848,00

Urzędy nacz. org. władzy pań. kontroli i ochr. Prawa

848,00
1.514.800,00

dochody bieżące:

1.514.800,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

1.514.800,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego

1.498.000,00

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.

85228

848,00

POMOC SPOŁECZNA

2010 Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad. bież.z zak. adm. rząd oraz inn.zad.zlec.gminie ust.
85213

300,00

URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃ.,KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA

2010 Dot. cel.otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.oraz inn. zad.zlec. gm. ust.
852

73.907,00
300,00

2010 Dot. cel. otrzym.z budż. pań. na realiz zad bież z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ust.
751

Kwota

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2010 Dot. cel. otrz z budż. pań. na realiz. zad. bież.z zak. adm. rząd oraz inn.zad.zlec.gminie ust.
RAZEM DOTACJE

1.498.000,00
5.700,00
5.700,00
11.100,00
11.100,00
1.589.855,00

WYDATKI
Dział Rozdz.
750
75011

§

Nazwa

74.207,00

Urzędy Wojewódzkie

73.907,00

wydatki bieżące

73.907,00

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych

73.907,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

73.907,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.

6.000,00

4110 Składki na ubezpiecz.społeczne

7.000,00

75101

907,00

Kwalifikacja wojskowa

300,00

wydatki bieżące

300,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

300,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751

60.000,00

4040 Dodatkowe wynagr. Roczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
75045

Kwota

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

300,00

URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA

848,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

848,00
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Wydatki bieżące

848,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

848,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jed. budżetowych

848,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenie
852
85212

POMOC SPOŁECZNA

1.514.800,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe.

1.498.000,00

Wydatki bieżące

1.498.000,00

W tym: wydatki bieżace jednostek budzetowych

62.600,00

- wynagrodzenia i pochodne

53.400,00

- 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.

200,00
1.435.200,00
27.000,00
2.300,00

4110 Składki na ubezpiecz.społeczne

23.300,00
800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenie

2.700,00

4300 Zakup usług pozostałych

4.500,00

4410 Podróże służbowe i krajowe
4440 Odpis na zakł. Fun.świad.socjalnych
4700 Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej

400,00
1.100,00
500,00

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

5.700,00

Wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

5.700,00

wydatki na wynagrodzenia i pochodne

5.700,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85228

9.200,00
1.435.400,00

4040 Dodatkowe wynagrodz. Roczne
4120 Składki na Fundusz Pracy

85213

848,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

5.700,00
11.100,00

4300 Zakup usług pozostałych

11.100,00

OGÓŁEM WYDATKI

1.589.855,00

§ 8. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 dla:
- podmiotów sektora finansów publicznych - 117.000 zł
- podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 450.857 zł.
2. Załącznik nr 1 zawiera wykaz podmiotów oraz kwoty dotacji.
§ 9. 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.
§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do:
1. zaciągania w roku 2011 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.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanica .
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik do Uchwały Nr VI/20/2011
Rady Gminy Olszanica
z dnia 25 lutego 2011 r.
WYKAZ DOTACJI UDZELANYCH Z BUDŻETU
1.Podmioty spoza sektora finansów publicznych

Nazwa
010
01030

1.200,00

Izby Rolnicze

1.200,00

wydatki bieżące

1.200,00

dotacje na zadania bieżące dla Podkarpackiej Izby Rolniczej

1.200,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z pod. Rolnego
801
80101

Kwota

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.200,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

369.657,00

Szkoły podstawowe

102.667,00

wydatki bieżące

102.667,00

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej

102.667,00

Szkoła Rudenka- 53.667 zł , Szkoła Orelec- 49.000 zł
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ośw.
80103

102.667,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

37.080,00

wydatki bieżące

37.080,00

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej

37.080,00

Szkoła Rudenka- 8.240 zł, Szkoła Orelec- 28.840 zł
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
80104

37.080,00

Przedszkola

48.960,00

Wydatki bieżące

48.960,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla

48.960,00

Niepubl. Przedszkola w Orelcu - 48.960 zł
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
80110

180.950,00

wydatki bieżące

180.950,00

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej (Gimnazjum Wańkowa)

180.950,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
926
92605

48.960,00

Gimnazja

180.950,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

80.000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

80.000,00

Wydatki bieżące

80.000,00

W tym: dotacje celowe na zad. bieżące na podstawie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy udzielane na podstawie uchwały Rady Gminy
o zasadach udzielania dotacji na zadania
w dziedzinie sportu podjętą w oparciu o ustawę o sporcie

80.000,00

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

80.000,00
450.857,00

2.Podmioty sektora finansów publicznych
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921
92116

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

117.000,00

Biblioteki

117.000,00

Wydatki bieżące

117.000,00

W tym: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżące koszty
działalności biblioteki

117.000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
OGÓŁEM WYDATKI
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