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699 
 

UCHWAŁA Nr VI/80/07 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 26 marca 2007 r. 
 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze województwa podkarpackiego 
 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt. 20 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), na podstawie art. 81 
ust. 1 i 2, art. 77, art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 
z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.); Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Samorząd Województwa Podkarpackiego określa 
zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie, zwane dalej pracami lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
obszarze województwa podkarpackiego. 
 

§ 2. Z budżetu Województwa Podkarpackiego mogą być 
udzielane dotacje celowe na prace lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na 
terenie województwa podkarpackiego, posiadającym istotne 
znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe oraz 
znajdującym się w złym stanie technicznym. 
 

I. CEL I RODZAJ ZADAŃ 
 

§ 3. 1. Dotacje na prace lub roboty budowlane przy 
zabytku mogą w szczególności dotyczyć następujących 
kierunków wsparcia: 
 
1) ZABYTEK RUCHOMY: 
 
a) prowadzenie prac konserwatorskich zabytkowego 

wyposażenia i wystroju zabytków nieruchomych 
posiadających wartość historyczną, artystyczną lub 
naukową, 

 
b) prowadzenie prac konserwatorskich zabytkowych 

przedmiotów i zgromadzonych dzieł. 
 
2) ZABYTEK NIERUCHOMY: prowadzenie prac lub robót 

budowlanych przy substancji zabytku nieruchomego wraz 
z jego otoczeniem. 

 
2. Zadania, na realizację których może być udzielona 

dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego: 
 
1) przedsięwzięcia, które polegają na prowadzeniu prac lub 

robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków, będących: 

 
a) dziełami architektury i budownictwa sakralnego; 
 
b) dziełami budownictwa obronnego; 
 

c) obiektami dawnego przemysłu; 
 
d) zabytkowymi cmentarzami; 
 
e) miejscami upamiętniającymi wybitne osoby i wydarzenia 

historyczne. 
 
2) prace konserwatorskie dotyczące zabytków ruchomych, 

wpisanych do rejestru zabytków, w szczególności - 
wybitnych dzieł dawnej sztuki (np.: polichromie, rzeźby, 
malarstwo sztalugowe, ołtarze), rzemiosła artystycznego 
i sztuki użytkowej. 

 
3. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku 

może finansować nakłady konieczne, obejmujące: 
 
1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji 

zabytku, 
 
2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub 

ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 
tego zabytku, 

 
3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin 

architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 
kolorystyki, 

 
4) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym 

ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 
dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 

 
5) modernizację instalacji elektrycznej w obiektach 

zabytkowych; 
 
6) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
 
7) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, 

niezbędnych do wykonywania prac i robót przy zabytku 
wpisanym do rejestru,  

 
8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, 

przeciwpożarowej i odgromowej. 
 

§ 4. Przy udzielaniu dotacji stosuje się zasady otwartości, 
konkurencji, jawności, przejrzystości, nie komercyjności 
i partycypacji społecznej. 
 

II. DOTACJA - BENEFICJENCI I WNIOSEK 
 

§ 5. 1. O dotację mogą ubiegać się: 
 
1) organizacje nie będące jednostkami sektora finansów 

publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku,  
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2) osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości 
prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym 
fundacje i stowarzyszenia, 

 
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów 
i związków wyznaniowych, 

 
4) stowarzyszenia i jednostki samorządu terytorialnego 

będące właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym 
mowa w § 2, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny 
do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, 
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo 
stosunku zobowiązaniowego. 

 
2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie 

nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych 
przy zabytkach, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 
złożenia wniosku. 
 

§ 6. Kwota dotacji z budżetu Województwa 
Podkarpackiego ze środków na dofinansowanie prac lub robót 
budowlanych przy zabytku, nie może przekroczyć wysokości 
50 % nakładów poniesionych na wykonanie tych prac lub robót.  
 

§ 7. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest pisemny wniosek 
o przyznanie dotacji złożony przez podmiot, o którym mowa 
w § 5 ust. 1, zawierający projekt zadania, w tym projekt prac lub 
robót budowlanych przy zabytku. 
 

2. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać: 
 
1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, 
 
2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków, 
 
3) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do 

władania zabytkiem, 
 
4) dokumenty określające stanowisko służb ochrony 

zabytków, m.in. w formie decyzji o wpisie do rejestru 
zabytków, opinii lub pozwolenia, uzgodnionego programu 
prac lub robót budowlanych, 

 
5) wnioskowaną kwotę dotacji, 
 
6) zakres i rodzaj prac lub robót budowlanych, które mają 

być objęte dotacją, 
 
7) termin zakończenia prac objętych wnioskiem (najpóźniej 

do 30 listopada danego roku), 
 
8) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót 

budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania, 
w tym informacja o wysokości środków własnych 
(z wyszczególnieniem źródeł pochodzenia - 
potwierdzonych stosownym dokumentem), 

 
9) informację o środkach publicznych przyznanych z innych 

źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy 
zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki 
złożonym do innych podmiotów, 

 
10) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy 

danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień 
złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości 

nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania 
otrzymanego ze środków publicznych. 

 
3. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie 

kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, 
ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo - 
budowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową 
o udzieleniu dotacji. 
 

4. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1, 
nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się 
również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez 
składającego wniosek. 
 

5. Wzór wniosku o dotację na prace lub roboty budowlane 
przy zabytku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

III. DOTACJA - TERMINY I ROZPATRYWANIE 
WNIOSKÓW 

 
§ 8. 1. Wnioski o dotacje kierowane są do Zarządu 

Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu 
Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego na adres: ul. Grunwaldzka 15; 35-959 Rzeszów.  
 

2. Wnioski o dotację należy składać do dnia 30 stycznia 
każdego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4. 
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
 

3. Termin składania wniosków w 2007 roku upływa dnia 
25 maja 2007 r. 
 

4. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania 
w przypadku ubiegania się o dotację na prace lub roboty 
budowlane wynikające z zagrożenia zabytku. 
 

5. Złożone wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje się na 
zasadzie konkursu.  
 

6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Sejmik 
Województwa Podkarpackiego w formie uchwały na wniosek 
Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
 

7. W uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
określa się nazwę Beneficjentów, którym udzielono dotacji, 
wykaz prac i robót, na wykonanie których przyznano dotację oraz 
kwoty przyznanych dotacji. 
 

8. Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji na realizację 
zadania ma charakter swobodnego wyboru zadania.  
 

§ 9. 1. Zasady udzielania dotacji określone niniejszą 
uchwałą, wykaz zadań i podmiotów oraz wysokość przyznanych 
dotacji podawane są do publicznej wiadomości. 
 

2. Beneficjenci, którym udzielono dotacji z budżetu 
Województwa Podkarpackiego, są zobowiązani do zamieszczania 
we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych 
i wydawnictwach oraz w kontaktach z mediami informacji 
o otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego 
oraz do realizacji innych ustaleń objętych umową zawartą 
w związku z udzieloną dotacją.  
 

§ 10. Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji na 
realizację prac lub robót budowlanych określonych we wniosku 
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o udzielenie dotacji, stanowi podstawę do zawarcia umów 
z Beneficjentami.  
 

IV. DOTACJA - KRYTERIA ORAZ SPOSÓB 
ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 

 
§ 11. Przy ocenie merytorycznej złożonych wniosków 

mają zastosowanie następujące kryteria:  
 

1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, jego 
wartość historyczna, naukowa lub artystyczna oraz dostępność dla 
społeczeństwa (dodatkowe opinie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków), liczba punktów 1 - 5, 
 

2) stan zagrożenia zabytku, liczba punktów 1 - 5, 
 

3) zaangażowanie finansowe podmiotu występującego 
o dotację, liczba punktów 1 - 5. W szczególnych uzasadnionych 
przypadkach, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa 
i Programem Opieki nad Zabytkami, Zarząd Województwa może 
przyznać dodatkowo od 1 do 3 punktów. 
 

§ 12. 1. Wnioski o dotacje niekompletne lub 
nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 
 

2. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu 
w departamencie Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego pod względem ich formalnej 
zgodności z zasadami określonymi niniejszą uchwałą oraz 
wymogami ustawy o finansach publicznych. 
 

3. Wnioski spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2 
podlegają ocenie merytorycznej wg kryteriów o których mowa 
w § 11. 
 

4. O udzieleniu dotacji powiadamia się podmiot, który 
złożył wniosek na realizację prac lub robót budowlanych przy 
zabytku. 
 

V. DOTACJA - UMOWA O DOTACJĘ 
 

§ 13. 1. Uwzględniając uchwałę, o której mowa w § 8 
ust. 6, przekazanie dotacji z budżetu Województwa 
Podkarpackiego następuje na podstawie pisemnej umowy 
z Beneficjentem. Umowa określa zakres i warunki realizacji prac 
i robót budowlanych. 
 

2. Beneficjent może odstąpić od zawarcia umowy 
w przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana. 
Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy winno być złożone 
w formie pisemnej. 
 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności 
formy pisemnego aneksu, który należy podpisać najpóźniej na 
7 dni przed upływem terminu realizacji zadania. 
 

4. Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie następuje na 
warunkach i w terminach określonych w umowie. 
 

5. Przekazanie Beneficjentowi dotacji na wykonanie prac 
lub robót budowlanych przy zabytku może nastąpić po wydaniu 
przez właściwy organ ochrony zabytków zezwolenia na 
przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz 
po podjęciu prac lub robót budowlanych (przedstawienie kopii 
zawartej umowy z wykonawcą na wykonanie prac lub robót 
budowlanych). 
 

6. Beneficjent, któremu przyznano dotację na realizację 
prac lub robót budowlanych przy zabytku, zobowiązany jest 
złożyć sprawozdanie z realizacji zadania oraz rozliczenie 
finansowe, a także protokół odbioru prac konserwatorskich. 
 

7. Sprawozdanie winno zawierać w szczególności 
następujące dane: 
 
1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, 

w tym wydatki pokryte ze środków publicznych 
uzyskanych od innych podmiotów, 

 
2) zakres powykonawczy przeprowadzonych prac lub robót 

budowlanych przy zabytkach, z uwzględnieniem kosztów 
zakupu materiałów, 

 
3) protokół odbioru przy udziale służb konserwatorskich 

przeprowadzonych prac lub robót przy zabytkach, 
 
4) opisane i uwierzytelnione za zgodność z oryginałem 

kserokopie dowodów księgowych dokumentujących 
poniesione wydatki. 

 
VI. KONTROLA POSTĘPU I WYKONANIA PRAC LUB 

ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU ORAZ 
PRZEZNACZENIA DOTACJI 

 
§ 14. 1. Województwo Podkarpackie ma prawo do kontroli 

rzetelności realizowanego zadania zgodnie z jego projektem oraz 
zawartą umową o udzieleniu dotacji, zarówno w trakcie jego 
realizacji, jak i po jego zakończeniu poprzez: 
 
1) analizę złożonych dokumentów finansowych i sprawozdań 

merytorycznych w celu potwierdzenia ich wiarygodności, 
 
2) wizytowanie i kontrolę wybranych zadań obejmujących 

kontrole postępu oraz wykonania prac lub robót 
budowlanych przy zabytku zgodnie z zapisami zawartej 
umowy o udzieleniu dotacji. 

 
2. Dotacje udzielone z budżetu Województwa 

Podkarpackiego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem 
podlegają zwrotowi do budżetu Województwa Podkarpackiego 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania 
do zapłaty. 
 

3. W przypadku częściowego lub całkowitego 
niewykonania dotowanego zadania bądź też niewykorzystania 
części przekazanej dotacji, środki te podlegają zwrotowi do 
budżetu Województwa Podkarpackiego na zasadach określonych 
w umowie. 
 

VII. EWIDENCJONOWANIE I UPOWSZECHNIANIE 
INFORMACJI O UDZIELONYCH DOTACJACH 

 
§ 15. 1. Województwo Podkarpackie, poprzez departament 

Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego, prowadzi zestawienie danych o udzielonych 
dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania 
dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach 
przyznanych z budżetu Województwa Podkarpackiego, na 
wniosek tychże organów. 
 

2. Zestawienie danych, o których mowa w ust. 1 dla każdej 
udzielonej dotacji winno zawierać: 
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1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego 
położenia lub przechowywania; 

 
2) informacje o wysokości środków przekazanych 

beneficjentowi z dotacji oraz o wysokości rozliczonej 
dotacji. 

 
3. Każdemu służy prawo wglądu do dokumentacji, o której 

mowa w ust. 1 i 2, na zasadach określonych w przepisach 
dotyczących dostępu do informacji publicznej. 
 
 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU 
 

Andrzej Matusiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr VI/80/07 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 26 marca 2007 r. 
 
 
 
 
 
 
.....................................................................................                                      ......................................  
                                  (pieczęć podmiotu)                                                  (data i miejsce złożenia oferty)  
 
 

 
 
 

 
 

WNIOSEK 
 

o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

.............................................................................................................. 
(nazwa zadania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wnioskowana kwota dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego 
 
 

.................................. zł 
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I. Dane na temat podmiotu:  
1) pełna nazwa  
 
........................................................................................................................................................................... 
 
2) forma prawna  
 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym lub w innym rejestrze*  
 
........................................................................................................................................................................... 
 
4) NIP................................................................................................................................................................ 
 
REGON............................................................................................................................................................. 
 
5) data wpisu i numer wpisu do rejestru zabytków  
 
........................................................................................................................................................................... 
 
6) inne dane ewidencyjne, w tym tytuł prawny do władania zabytkiem  
 
........................................................................................................................................................................... 
 
7) dokładny adres:  
miejscowość ......................................................... …………………..ul./nr .................................................... 
 
gmina ......................................................powiat .................................województwo……............................... 
 
8) tel. ............................................................................fax ............................................................................... 
 
e-mail: .....................................................................http://................................................................................. 
 
 
9) nazwa banku i numer rachunku  
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
10) nazwiska i imiona oraz funkcje (stanowiska) osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu 
w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych 
w imieniu podmiotu ubiegającego się o dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego  

 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
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11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko 
oraz nr telefonu kontaktowego)  
 
........................................................................................................................................................................... 
 
II. Opis zadania:  
 
1. Nazwa zadania  
 
........................................................................................................................................................................... 
 
2. Miejsce wykonywania zadania 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
3. Dane zabytku wpisanego do rejestru 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
4. Szczegółowy zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku, które mają być objęte dotacją  
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
5. Cel zadania oraz zakładane rezultaty 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
6. Harmonogram prac lub robót budowlanych przy zabytku wraz z przewidywanym terminem realizacji 
oraz jego zakończenie 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
III. Kalkulacja przewidywanych prac lub robót budowlanych w danym roku: 
 
Całkowity koszt (w zł.)    ............................................................................. 
w tym:                                               
wielkość środków własnych (w zł)                                      ............................................................................. 
 
wielkość środków z innych źródeł (w zł)                            .............................................................................. 
 
wnioskowana wielkość dotacji (w zł)                                 .............................................................................. 
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Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:  
 

Lp. Rodzaj kosztów  
Koszt 
(w zł) 

 

w tym: 
z wnioskowanej 

dotacji (w zł) 
 

w tym: 
 ze środków 

własnych  
i innych 
(w zł) 

1.   
 

   

2.   
 

   

3.   
 

   

4.   
 

   

5.   
 

   

6.   
 

   

Ogółem  
 

   

 
 
Kosztorys ze względu na źródło finansowania: 
 
Źródło finansowania   
 zł % 

Wnioskowana kwota dotacji  
 

  

Środki własne  
 

  

Środki publiczne (podać nazwę organu). Na jakiej podstawie 
przyznali lub zapewnili środki finansowe?  

  

Sponsorzy prywatni (podać nazwę) 
 

  

 
Ogółem  
 
 

  
100 % 

 
 
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: 
 
........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. świadczenia wolontariuszy)  
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania  
 
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji 
    publicznej)  
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
2. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy  
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
 
Oświadczam / my, że:  
1) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.  
 

 
 

............................................................................... 
                  (pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu) 
 
 
 
Obowiązkowe załączniki:  
 
1) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia wpisu do rejestru zabytków. 
2) Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem.  
3) Dokumenty określające stanowisko służb ochrony zabytków, m.in. w formie decyzji o wpisie do 

rejestru zabytków, opinii lub pozwolenia, uzgodnionego programu prac konserwatorskich lub 
projektu prac budowlanych.  

4) Inne załączniki oraz ewentualne referencje  

        ................................................................................................................................................................... 
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UCHWAŁA Nr VI/25/07 
RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ 

z dnia 3 kwietnia 2007 r. 
 

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Błażowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 ze zm.), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26.10.1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2002 r.Nr 147 poz. 1231 ze zm.) oraz w oparciu 
o zasady Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (uchwała Nr III/7/06 Rady Miejskiej 
w Błażowej z dnia28.12.2006 r.) Rada Miejska postanawia: 
 

§ 1. 1. Ustalić dla terenu Gminy Błażowa 10 punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży. 
 

2. Ustalić dla terenu Gminy Błażowa 6 punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/143/05 Rady 
Miejskiej w Błażowej z dnia 12.05.2005 r. w sprawie ustalenia dla 
terenu Gminy Błażowa liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
 

Jerzy Kocój 
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UCHWAŁA Nr 45/VI/07 
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE 

z dnia 28 lutego 2007 r. 
 

w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 16, art. 18 ust. 2 pkt 15 
oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Osobom zamieszkałym na terenie Miasta Lubaczów 
przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.500 zł 
z tytułu urodzenia się więcej niż jednego dziecka przy jednym 
porodzie. Zasady udzielania zapomogi określa niniejsza uchwała. 
 

§ 2. Zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno 
z rodziców dziecka stale zamieszkuje na obszarze Miasta 
Lubaczów bez przerwy przez okres co najmniej sześciu miesięcy 
przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku 
o zapomogę. 
 

§ 3. Zapomoga przysługuje na każde urodzone żywe 
dziecko. 
 

§ 4. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli: 
 

a) rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się 
w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 
przyznawaną na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art. 22a 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 
 

b) dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo 
z jakichkolwiek przyczyn w dniu złożenia wniosku nie pozostaje 
pod stałą pieczą żadnego z rodziców. 
 

§ 5. 1. Zapomogę przyznaje Burmistrz w drodze decyzji 
administracyjnej na wniosek rodziców lub tego z rodziców, pod 
którego pieczą pozostaje dziecko w dniu złożenia wniosku. 
 

2. Burmistrz może upoważnić, w formie pisemnej 
kierownika ośrodka pomocy społecznej lub inną osobę na 
wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 
postępowania i wydawania decyzji w powyższej sprawie. 
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2. Wniosek o zapomogę należy składać nie wcześniej niż 
po upływie 1 miesiąca od urodzenia się dziecka. 
 

3. Wniosek o zapomogę należy składać nie później niż 
przed upływem 6 miesięcy od urodzenia się dziecka. 
 

4. Wniosek złożony przed terminem określonym w ust. 3 
pozostawia się bez rozpoznania do upływu tego terminu. 
 

5. W przypadku gdy wniosek został złożony po upływie 
terminu określonego w ust. 3, zapomoga nie przysługuje. 
 

§ 6. Do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo 
poświadczony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że 
żadne z rodziców dziecka nie uzyskało ani nie ubiega się 
o zapomogę w innej gminie (§ 4 lit. a). 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Lubaczowa. 
 

§ 8. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji 
Polityki Socjalnej i Komunalnej oraz Spraw Organizacyjnych 
Rady Miejskiej w Lubaczowie. 
 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego, z mocą od dnia 1 lutego 2007 roku. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
Zdzisław Cioch 
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UCHWAŁA Nr V/25/07 
RADY MIEJSKIEJ W NISKU 

z dnia 23 lutego 2007 r. 
 

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nisko na 2007 r. 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, 
pkt 10 i art. 51 ust. 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Nisku uchwala 
co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta Nisko 
na 2007 r. według źródeł i działów klasyfikacji w kwocie 
41.484.852 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 
 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta Nisko na 
2007 r. na kwotę 48.892.352 zł w podziale na działy i rozdziały 
klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 
w tym: 
 
- wydatki majątkowe w kwocie 3.539.493 zł (zał. 2a), 
 
- wydatki objęte wieloletnim programem inwestycyjnym 

w kwocie 8.980.220 zł (/zał. 2b). 
 

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.407.500 zł. 
 

4. Źródła pokrycia deficytu oraz przychody i rozchody 
budżetu określa załącznik Nr 3 do uchwały. 
 

5. Wydatki związane z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi określa załącznik Nr 4 do uchwały. 
 

6. Wydatki na programy i projekty pochodzących 
z funduszy Unii Europejskiej określa załącznik Nr 5 do uchwały. 
 

7. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych 
określa załącznik Nr 6 do uchwały. 
 

8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska określa załącznik Nr 7 do uchwały. 
 

9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 
kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu w kwocie 9.190.000 zł oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów 
 

w tym: 
 
- deficytu budżetu - 7.407.500 zł 
 
- spłaty rat pożyczek i kredytów - 1.782.500 zł. 
 

10. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do: 
 
a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 
działania gminy a termin zapłaty upływa w roku 2008 
do kwoty 500.000 zł, 

 
b) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków 

z tytułu limitów na wieloletni program inwestycyjny: 
 
- rok 2008           - 6.093.539 zł, 
 
- rok 2009           - 1.912.201 zł. 
 

11. Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego 
Zakładu Komunalnego z tytułu dopłat do cen jednostkowych 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w kwocie 
57.510 zł, w tym: 
 
- dostarczanie wody 230.000 m3 x 0,03 zł = 6.900 zł, 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Podkarpackiego  - 2513 -  Poz. 702 

- odprowadzanie ścieków 241.000 m3 x 0,21 zł = 50.610 zł. 
 

12. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 
w kwocie 8.073.014 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 
 

13. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji 
kultury w kwocie 780.000 zł w tym: 
 
a) Gminna Biblioteka Publiczna w Nisku            - 300.000 zł 
 
b) Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”            - 480.000 zł 
 

14. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznego 
Przedszkola „Żaczek” w Nisku w wysokości 318.556 zł. 
 

15. Ustala się dotacje celowe na realizację zadań własnych 
gminy zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów 
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku: 
 
a) na zadanie „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 

poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, 
organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców 
Gminy i Miasta Nisko” w kwocie 250.000 zł, 

 
b) na organizowanie w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
działań w zakresie: 

 
- organizowanie pomocy zdrowotnej oraz działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych - 36.500 zł, 
 
- organizowanie okolicznościowych spotkań, odczytów 

i prelekcji na temat szkodliwości nadużywania alkoholu - 
28.500 zł, 

 
c) na opiekę rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych 

w kwocie 29.700 zł, 
 

d) na prowadzenie zespołów pieśni i tańca - 120.000 zł, 
 
e) na ochronę zabytków - 50.000 zł. 
 
16. a) ustala się pomoc finansową dla Województwa 

Podkarpackiego na budowę chodnika w Zarzeczu - 
60.000 zł, 

 
b) ustala się pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego 

na opiekę rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych 
w kwocie 29.700 zł. 

 
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Nisko do 

dokonywania zmian w planach wydatków z wyłączeniem 
przeniesień wydatków między działami. 
 

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000 zł i wydatki 
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
290.000 zł i w Gminnym Programie Walki z Narkomanią 
10.000 zł. 
 

§ 4. Środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek 
pomocniczych określa załącznik Nr 9. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Nisko. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Waldemar Ślusarczyk 
 

 
 

Załącznik Nr 1 
 
 

Dochody budżetu na 2007 r. 
 

Dział Wyszczególnienie Plan 2007 r. 

700 Gospodarka mieszkaniowa 960.493

 - opłata za wieczyste użytkowanie 
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych  
- wpływy z najmu 
- wpływy z usług 
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 
- odsetki od opóźnionych wpłat 

78.000
125.000
140.000

3.000
604.493
10.000

750 Administracja publiczna 696.791

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 
- utracone dochody z tytułu zwolnień podatkowych 
- refundacja Powiatowego Urzędu Pracy 
- 5% udziału we wpływach dochodów budżetu państwa 
- dotacja ZPORR 

141.179
150.000
26.000
25.000
4.000

350.612

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.535
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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.535

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14.285.786

 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej 
- podatek od nieruchomości osób prawnych 
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 
- podatek rolny osób prawnych 
- podatek rolny osób fizycznych 
- podatek leśny osób prawnych 
- podatek leśny osób fizycznych 
- podatek od środków transportowych osób prawnych 
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 
- odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych 
- podatek od spadków i darowizn 
- podatek od posiadania psa 
- wpływy z opłaty targowej 
- odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych 
- opłata skarbowa  
- opłata eksploatacyjna 
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 

10.000
3.400.000
1.300.000

6.350
234.000
100.000

6.000
130.000
230.000
30.000

200.000
20.000
70.000
2.000

62.000
15.000

470.000
2.000

300.000
7.613.436

85.000

758 Różne rozliczenia 13.582.003

 - część oświatowa subwencji ogólnej 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 
- część równoważąca subwencji ogólnej 

10.164.002
3.141.288

276.713

801 Oświata i wychowanie 125.000

 - wpływy z dzierżawy 
- wpływy z usług 
- wpływy z odsetek 

11.800
111.500

1.700

852 Pomoc społeczna 8.720.300

 - usługi opiekuńcze 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
  (związków gmin) 

30.000

7.928.300

762.000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 101.000

 - wpływy z usług 101.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 450.000

 - wpływy z usług 450.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.559.944

 - dotacja ZPORR 2.559.944

Ogółem dochody 41.484.852
 
 
 

Załącznik Nr 2 
 

Wydatki budżetowe na 2007 r. 
 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2007 r. 
010  Rolnictwo i łowiectwo 5.500

 01030 Izby rolnicze 
a) wydatki bieżące 

5.500
5.500
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400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5.581.939
 40002 Dostarczanie wody 

a) wydatki bieżące w tym: 
- dotacja przedmiotowa 
b) wydatki majątkowe 

5.581.939
6.900
6.900

5.575.039
600  Transport i łączność 1.375.000

 60013 
 
 

60016 

Drogi publiczne wojewódzkie 
a) wydatki majątkowe 
- pomoc finansowa 
Drogi publiczne gminne 
a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe 

60.000
60.000
60.000

1.315.000
600.000
715.000

700  Gospodarka mieszkaniowa 1.294.493
 70005 

 
 

70095 
 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe 
Pozostała działalność 
a) wydatki majątkowe 

430.000
300.000
130.000
864.493
864.493

710  Działalność usługowa 120.000
 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

a) wydatki bieżące 
120.000
120.000

750  Administracja publiczna 4.142.783
 75011 

 
 

75022 
 

75023 
 
 
 

75075 
 

75095 

Urzędy wojewódzkie 
a) wydatki bieżące  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
a) wydatki bieżące 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
a) wydatki bieżące 
Pozostała działalność 
a) wydatki majątkowe 

223.300
223.300
223.300
132.000
132.000

3.437.483
2.980.000
2.358.700

457.483
50.000
50.000

300.000
300.000

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 3.535

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

3.535
3.535
1.723

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70.000
 75412 

 
75414 

 
75495 

Ochotnicze straże  pożarne 
a) wydatki bieżące  
Obrona cywilna 
a) wydatki bieżące  
Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące  

52.000
52.000
10.000
10.000
8.000
8.000

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających  
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 150.000

 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń 

150.000
150.000
60.000

757  Obsługa długu publicznego 200.000
 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

a) wydatki bieżące  
200.000
200.000

758  Różne rozliczenia 1.571.344
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

a) wydatki bieżące 
- rezerwa ogólna 
- rezerwa celowa na wydatki stanowiące udział własny na finansowanie zadań z udziałem 
  funduszy pomocowych 

1.571.344
1.571.344

450.000

1.121.344
801  Oświata i wychowanie 12.680.000

 80101 
 
 
 

Szkoły podstawowe 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 

7.000.000
6.980.000
5.830.000

20.000
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80103 
 
 

80104 
 
 
 

80110 
 
 

80113 
 
 

80114 
 
 

80146 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Przedszkola 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- dotacja podmiotowa 
Gimnazja 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Dowożenie uczniów do szkół 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
a) wydatki bieżące 

415.000
415.000
379.000
780.000
780.000
386.500
318.556

3.960.000
3.960.000
3.544.500

140.000
140.000
43.260

320.000
320.000
279.000
65.000
65.000

851  Ochrona zdrowia 300.000
 85153 

 
85154 

Zwalczanie narkomanii 
a) wydatki bieżące 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- dotacje celowe 

10.000
10.000

290.000
290.000

4.000
65.000

852  Pomoc społeczna 10.010.000
 85203 

 
 

85212 
 
 
 

85213 
 
 

85214 
 

85215 
 

85219 
 
 

85228 
 
 

85295 

Ośrodki wsparcia 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 
a) wydatki bieżące 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
a) wydatki bieżące 
Dodatki mieszkaniowe 
a) wydatki bieżące 
Ośrodki pomocy społecznej 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
a) wydatki bieżące  
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące w tym: 
- dotacje celowe 

227.800
227.800
176.600

7.093.200
7.093.200

148.990

23.300
23.300

552.100
552.100
770.000
770.000
613.200
613.200
514.580
367.400
367.400
342.669
363.000
363.000
29.700

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 549.450
 85305 Żłobki 

a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

549.450
549.450
398.000

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 1.040.000
 85401 Świetlice szkolne 

a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1.040.000
1.040.000

554.000
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.538.308

 90001 
 
 
 

90002 
 

90003 
 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
a) wydatki bieżące w tym: 
- dotacja przedmiotowa 
b) wydatki majątkowe 
Gospodarka odpadami 
a) wydatki bieżące 
Oczyszczanie miast i wsi 
a) wydatki bieżące 

4.508.308
210.610
50.610

4.297.698
3.000.000
3.000.000

190.000
190.000
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90004 
 

90015 
 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
a) wydatki bieżące 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 
a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe 

40.000
40.000

800.000
700.000
100.000

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.010.000
 92109 

 
 

92116 
 
 

92120 
 
 

92195 

Domy kultury 
a) wydatki bieżące w tym: 
- dotacja podmiotowa 
Biblioteki 
a) wydatki bieżące w tym: 
- dotacja podmiotowa 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
a) wydatki majątkowe w tym: 
- dotacje celowe 
Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące w tym: 
- dotacja celowa 

480.000
480.000
480.000
300.000
300.000
300.000
50.000
50.000
50.000

180.000
180.000
120.000

926  Kultura fizyczna i sport 250.000
 92695 

 
 

Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące w tym: 
- dotacje 

250.000
250.000
250.000

Razem: 48.892.352
 
 
 

Załącznik Nr 2a 
 
 

Wykaz zadań majątkowych na 2007 r. 
 

L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota zł 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

 
21. 
22. 

Wodociąg ul. Kilińskiego 
Dokumentacja - wodociągi 
Chodnik w Zarzeczu 
Chodnik ul. Słowackiego 
Chodnik Oś. Warchoły 
Odwodnienie ul. Sandomierskiej 
Osiedle Wańkowicza - parking 
Chodnik w mieście 
Dokumentacja - drogi 
Dach budynku ul. Szklarniowa 2 
Wykup gruntów 
Modernizacja świetlicy w Nowosielcu 
Modernizacja plant 
Zakup nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego 
Budynek administracyjny ul. Kościuszki 
Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Nr 3 - dokumentacja 
Kanalizacja deszczowa os. 1000-Lecia 
Dokumentacja kanalizacji sanitarnej 
Dokumentacja kanalizacji Nowosielec - Kończyce 
Dokumentacja kolektora sanitarnego 
(ul. Sandomierska, ul. Kościuszki) 
Obsługa i dokumentacja wniosków do funduszy unijnych 
Oświetlenie ulic - uzupełnienie 

400 
400 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
700 
700 
700 
700 
700 
750 
801 
900 
900 
900 

 
900 
900 
900 

40002 
40002 
60013 
60016 
60016 
60016 
60016 
60016 
60016 
70005 
70005 
70095 
70095 
70095 
75095 
80101 
90001 
90001 
90001 

 
90001 
90001 
90015 

230.000
50.000
60.000

115.000
60.000

100.000
100.000
290.000
50.000
50.000
80.000

100.000
200.000
564.493
300.000
20.000

110.000
210.000
100.000

250.000
400.000
100.000

Razem:   3.539.493
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Załącznik Nr 2b 
 

Wydatki objęte wieloletnim programem inwestycyjnym na rok 2007 
 

Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota zł 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 

Zapewnienie zdrowej i czystej wody w Gminie i Mieście Nisko poprzez 
budowę wodociągu. 
 
Zapewnienie zdrowej i czystej wody w Gminie i Mieście Nisko poprzez 
budowę wodociągu II etap. 
 
Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Miasta, Gminy i Powiatu. 
 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie i Mieście Nisko 

 
400 

 
 

400 
 

750 
 

900 

 
40002 

 
 

40002 
 

75023 
 

90001 

4.663.039

632.000

457.483

3.227.698

Razem:   8.980.220
 
 
 

Załącznik Nr 3 
 
 

Przychody i rozchody budżetu Gminy Nisko na 2007 r. 
 

1. Dochody ogółem         - 41.484.852 zł 
2. Wydatki ogółem         - 48.892.352 zł 
3. Deficyt (1 – 2)            - 7.407.500 zł 
4. Przychody budżetu           - 9.190.000 zł 

z tego: 
-  pożyczki           - 9.190.000 zł 

5. Rozchody budżetu           - 1.782.500 zł 
z tego: 

-  spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów       - 1.782.500 zł 
 
 
 

Załącznik Nr 4 
 
 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 
 

Okres realizacji 
programu Wysokość wydatków 

Lp. Nazwa programu Cel programowy 

Jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna
za realizację 
programu 

Rozpoczęcie Zakoń-
czenie 

Łączne 
nakłady 

finansowe 2007 
rok 

2008 
rok 

2009 
rok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1 

„ Zapewnienie 
zdrowej i czystej wody w Gminie 
i Mieście Nisko poprzez budowę 
wodociągu 

Infrastruktura ochrony 
środowiska 

Urząd Gminy 
i Miasta Nisko 05.2006 10.2008 4 763 039 4 663 039 100 00 - 

2 

„ Rozwój komunikacji 
elektronicznej dla mieszkańców 
Miasta, Gminy i Powiatu Nisko” 

Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury służącej 
wzmocnieniu 
konkurencyjności regionów 

Urząd Gminy 
i Miasta Nisko 01.2007 12.2007 457 483 457 483 - - 

3 

„ Zapewnienie 
zdrowej i czystej wody w Gminie 
i Mieście Nisko poprzez budowę 
wodociągu- II etap 

Infrastruktura ochrony 
środowiska 
 

Urząd Gminy 
i Miasta Nisko 
 

09.2007 
 

12.2009 
 

3 373 516 
 

632 000 
 

2 002 000 
 

739 516 
 

4. 
Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w Gminie i Mieście 
Nisko 

Infrastruktura ochrony 
środowiska 

Urząd Gminy 
i Miasta Nisko 09.2007 

 12.2009 8 391 929 3 227 698 3 991 546 1 172 685 

 
Razem 

 
16.985 967 

 
8.980 220 

 
6.093539 

 
1.912 201 
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Załącznik Nr 5 
 
 

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków 
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej 

 
Lp. Nazwa programu Kwota zł 

1. 
2. 

Zapewnienie zdrowej i czystej wody w Gminie i Mieście Nisko poprzez budowę wodociągu. 
Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Miasta i Gminy, i Powiatu Nisko. 

4.663.039
457.483

Razem: 5.120.522
 
 
 

Załącznik Nr 6 
 

Przychody i wydatki zakładów budżetowych - Miejski Zakład Administracji Mieszkaniowej 
 

Stan funduszu obrotowego 
na początek roku Przychody w tym dotacje Wydatki Stan funduszu obrotowego 

na koniec roku 

0 1.100.000 0 1.100.000 0 
 
 
 

Załącznik Nr 7 
 
 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
 

Wyszczególnienie Przychody w zł Wydatki w zł 

I Stan funduszu na 1.01.2007 r. 125.000  

II Przychody w tym: 
- wpływy z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska 

60.000 
60.000 

 

III Wydatki w tym: 
- zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

 185.000 
185.000 

Stan funduszu na 31.12.2007 r. 0 0 
 
 
 

Załącznik Nr 8 
 
 

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 
oraz wydatki na realizację tych zadań 

 
 

Dochody 
 

Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 

750 Administracja publiczna 
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na: 
- urzędy wojewódzkie 

141.179

141.179

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 

3.535
3.535

852 Pomoc społeczna 
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na: 

7.928.300

227.800
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- ośrodki wsparcia 
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
  z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

7.093.200

23.300

216.600

367.400

Razem: 8.073.014
 
 

Wydatki 
 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zł 

750  Administracja publiczna 141.179

 75011 
 
 

Urzędy wojewódzkie 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

141.179
141.179
141.179

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 3.535

 75001 
 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

3.535
3.535
3.535

852  Pomoc społeczna 7.928.300

 85203 
 
 
85212 
 
 
 
85213 
 
 
85214 
 
85228 

Ośrodki wsparcia 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 
a) wydatki bieżące 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
a) wydatki bieżące 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 

227.800
227.800
176.600

7.093.200
7.093.200

148.990

23.300
23.300

216.600
216.600
367.400
367.400
342.669

Razem: 8.073.014
 
 
 

Załącznik Nr 9 
 
 

Środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych 
 
 

Nazwa jednostki Dział Nazwa działu Kwota zł 

Sołectwo Zarzecze 
Sołectwo Nowosielec 
Sołectwo Racławice 

700 
700 
700 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka mieszkaniowa 

140.000 
26.500 
12.500 

Razem: 179.000 
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UCHWAŁA Nr IX/149/07 
RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 27 marca 2007 r. 
 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych 
na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Rzeszowa uchwala 
co następuje: 
 

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania 
i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasto 
Rzeszów dla prowadzonych na jej terenie przez podmioty nie 
zaliczane do sektora finansów publicznych:  
 

1) przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami 
integracyjnymi oraz przedszkoli publicznych specjalnych, 
 

2) publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych, za wyjątkiem publicznych szkół 
artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach 
poprawczych i schroniskach dla nieletnich, 
 

3) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami 
integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych, 
 

4) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach 
szkół publicznych, niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach 
szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, w których 
realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki za 
wyjątkiem niepublicznych szkół artystycznych oraz szkół przy 
zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla 
nieletnich, 
 

5) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół 
publicznych innych niż szkoły wymienione w pkt 4, 
 
6) niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży 
z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami. 
 

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola wymienione w § 1 pkt 3 
uchwały otrzymują z budżetu Gminy Miasto Rzeszów dotację 
w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 
jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego 
w części oświatowej subwencji ogólnej. 
Kwotę dotacji zmniejsza się odpowiednio, w przypadku 
niezapewnienia opieki nad dziećmi w wymiarze godzin 
odpowiadającym minimalnemu wymiarowi godzin opieki 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Rzeszów (minimum 9 godzin).  
 

2. Niepubliczne szkoły wymienione w § 1 pkt 4 uchwały 
otrzymują dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego 
ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej 
subwencji ogólnej. 
 

3. Niepubliczne szkoły wymienione w § 1 pkt 5 uchwały 
otrzymują dotację w wysokości 50% ustalonych w budżecie 
wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego 
samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. 
 

4. Niepubliczne ośrodki wymienione w § 1 pkt 6 uchwały 
otrzymują dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego 
wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej 
subwencji ogólnej. 
 

§ 3. 1. Dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie 
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole 
przedłoży do Prezydenta Miasta Rzeszowa wniosek o udzielenie 
dotacji zawierający: 
 
1) datę i numer zezwolenia na prowadzenie przedszkola lub 

szkoły publicznej, a w przypadku niepublicznego 
przedszkola lub szkoły - datę i numer zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji szkół i placówek oraz dodatkowo 
w przypadku szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej 
także datę i numer decyzji nadającej uprawnienia, 

 
2) określenie planowanej liczby uczniów, 
 
3) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, 

na który ma być przekazywana dotacja. 
 

2. Dotacja przekazywana będzie w dwunastu miesięcznych 
częściach do ostatniego dnia każdego miesiąca. 
 

3. Podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole przekazuje 
do Prezydenta Miasta Rzeszowa nie później niż w ciągu 20 dni po 
upływie każdego miesiąca rozliczenie otrzymanej dotacji za okres 
od początku roku kalendarzowego do końca danego miesiąca 
z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

4. Wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby 
uczniów dotowanego podmiotu korygowana będzie co miesiąc. 
 

5. Brak informacji bądź informacja o ustaniu prawa do 
dotacji stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych 
dotacji. Złożenie zaległej informacji jest podstawą do przekazania 
dotacji na rzecz podmiotu prowadzącego szkołę lub przedszkole. 
 

6. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres 
roczny dokonuje się w terminie do 31 stycznia roku następnego. 
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7. Dotacje niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie 
z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz 
z odsetkami jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 
28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono 
dotacji. 
 

§ 4. Gminie przysługuje prawo kontroli wykorzystywania 
dotacji jak i wszelkich danych stanowiących podstawę jej 
udzielenia. 
 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/133/99 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na działalność 
dydaktyczną i opiekuńczo - wychowawczą niepublicznych 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz 

niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych. 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Rzeszowa. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Konrad Fijołek 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr IX/149/07 

Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 27 marca 2007 r. 

 
 
 
       Pieczęć placówki 
 
 
 
 
 

Informacja o aktualnej liczbie uczniów 
 
 
 
Liczba uczniów na ostatni dzień miesiąca 
poprzedzającego składanie informacji 

liczba uczniów .................... 
miesiąc .................... 
rok .................... 

Liczba oddziałów na ostatni dzień miesiąca 
poprzedzającego składanie informacji 

 
liczba oddziałów .................... 
 

Liczba uczniów w miesiącu, 
w którym składana jest informacja 

liczba uczniów .................... 
miesiąc .................... 
rok .................... 

Planowana liczba uczniów 
w miesiącu następnym 

liczba uczniów .................... 
miesiąc .................... 
rok .................... 

Kwota otrzymanej dotacji celowej 
(narastająco) 
 

 
od 1.01. .............. do ............................. 
kwota  (w zł) ......................................... 

 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie art. 233 Kodeksu Karnego, poświadczam 
aktualność danych z przedłożonego w dniu .............. wniosku o udzielenie dotacji. 
 
 
 
 
 

.............................................................. 
Podpis i pieczątka sporządzającego 

 
 
 
 

.............................................................. 
Podpis i pieczątka dyrektora placówki 
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UCHWAŁA Nr V/31/07 
RADY GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 28 lutego 2007 r. 
 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białobrzegi na rok 2007 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d oraz 
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 
i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Białobrzegi uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy na 2007 rok zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 
16 662 555 zł, w tym: 
 
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszej uchwały w wysokości 3 353 535 zł. 

 
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2007 rok zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 
18 669 410 złotych, w tym: 
 
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawa mi zgodnie z załącznikiem Nr 3 
do niniejszej uchwały w wysokości 3 353 535 zł. 

 
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 

w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4. 
 

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności w wysokości 3 938 885,27 zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 5. 
 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 
2 006 855 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie w kwocie 1 450 000 zł i pożyczką na 
prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 
556 855 zł. 
 

2. Ustala się spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek 
w wysokości 2 333 193 zł, w tym pożyczki na prefinansowanie 
w BGK z budżetu państwa 1 933 193 zł. Źródłem pokrycia spłaty 
kredytów i pożyczek będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 
548 004 zł, środki z rachunków lokat w kwocie 146 021 zł oraz 
pożyczka na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego 
w kwocie 1 639 168 zł. 
 

3. Przychody budżetu w wysokości 4 340 048 zł, 
rozchody w wysokości 2 333 193 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
 

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek, na: 
 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu Gminy Białobrzegi - 200 000 zł 

 
2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 

2 006 855 zł 
 
3) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 

i kredytów - 1 639 168 zł. 
 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 
160 000 zł. 
 

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 40 000 zł i wydatki na 
zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zwalczanie Narkomanii 
na 2007 rok na kwotę 40 000 zł. 
 

§ 6. Ustala się plan przychodów gospodarstwa 
pomocniczego w wysokości 842 032 zł i wydatków w wysokości 
842 032 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 
 

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 
20 000 zł i wydatków w wysokości 20 000 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 
 

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 
w wysokości 462 300 zł, w tym: 
 

- Biblioteki - 121 300 zł 
 

- Gminny Ośrodek Kultury - 341 000 zł 
 

§ 9. Ustala się dotację przedmiotową dla gospodarstwa 
pomocniczego w wysokości 219 342 zł, w tym: Gminne 
Gospodarstwo Robót Komunalnych w wysokości 219 342 zł na 
pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych dla wszystkich taryfowych odbiorców usług 
w kwocie 2,78 zł do 1 m3 do ilości - 78 900 m3. 
 

§ 10. 1.Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy dla 
podmiotów zaliczanych i nie zaliczonych do sektora finansów 
publicznych wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na zadania wynikające 
z zakresu kultury fizycznej polegające na organizowaniu 
i prowadzeniu imprez sportowych w zakresie piłki nożnej, 
uczestnictwie rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych, 
w tym o „Puchar Wójta Gminy Białobrzegi” w wysokości - 
72 400 zł (Dz. 926, Rozdz. 92605) 
 

2. Ustala się dotację celową z budżetu Gminy dla 
podmiotów zaliczanych i nie zaliczonych do sektora finansów 
publicznych wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w wysokości 31 000 zł na 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Podkarpackiego  - 2525 -  Poz. 704 

stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej, 
uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Białobrzegi 
(Dz. 854, Rozdz. 85415) 
 

3. Ustala się dotację celową z budżetu Gminy dla 
Starostwa Powiatowego w Łańcucie na remont dróg powiatowych 
na terenie Gminy Białobrzegi w wysokości 150 000 zł (Dz. 600, 
Rozdz. 60014) 
 

4. Ustala się dotację celową dla Miasta Rzeszów na 
sfinansowanie kosztów pobytu osób nietrzeźwych w Izbie 
Wytrzeźwień w Rzeszowie zatrzymanych na terenie Gminy 
Białobrzegi w wysokości 2 500 zł (Dz. 851, Rozdz. 85158) 
 

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 
wysokości 200 000 zł 
 

2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty 
realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych 
środków zagranicznych w latach 2008 - 2009 do kwoty 
6 051 360 zł. 
 

3. Dokonywania zmian w planie wydatków między 
paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesienia wydatków 
między działami. 
 

4. Przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek 
podległych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 
między paragrafami w ramach rozdziału. 
 

5. Lokowania wolnych środków na rachunkach 
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę. 
 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 13. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy. 
 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 

Przewodniczący Rady 
 

Bogdan Prajs 
 

 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr V/31/07 

Rady Gminy w Białobrzegach 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
 

Podział dochodów budżetu gminy na 2007 rok 
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia 

 
Dział Nazwa Kwota 
700 Gospodarka mieszkaniowa 

w tym: 
- wpływy z czynszów 
- wpływy ze sprzedaży mienia 
- wpływy za użytkowanie wieczyste  
- pozostałe odsetki od rat za sprzedane mieszkania 

233 800

130 000
100 000

2 000
1 800

750 Administracja publiczna  
w tym:  
- dotacja celowa - Urząd Wojewódzki 
- wpływy z usług (za sprzedaną wodę, energię, gaz) 
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 

63 996

61 596
1 000
1 400

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
w tym: 
dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców 

1 239

1 239
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej  
w tym:  
podatek od nieruchomości 
podatek rolny 
podatek leśny 
podatek od posiadania środków transportowych 
wpływy z karty podatkowej 
podatek od spadków i darowizn 
wpływy z opłaty skarbowej  
podatek od czynności cywilno - prawnych 
wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  
wpływy  z podatku dochodowego od osób prawnych 
wpływy z opłaty targowej 

3 605 260

1 402 000
357 500

8 000
130 000

100
2 000

14 500
38 000

1 583 660
20 000
3 000
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wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych) 
wpływy od wydania decyzji o warunkach zabudowy i inne opłaty) 
wpływy z odsetek od zaległości podatkowych 

40 000

500
6 000

758 Różne rozliczenia 
w tym: 
część wyrównawcza subwencji ogólnej 
część równoważąca subwencji ogólnej 
cześć oświatowa subwencji ogólnej 
odsetki od środków na rachunkach bankowych 

6 775 663

2 005 201
34 028

4 731 434
5 000 

801 Oświata i wychowanie 
w tym: 
- wpływy z opłat dziecka w przedszkolu 
- czynsze 
- dotacja z Ministerstwa Sportu na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego” 

205 100

40 000
20 000

145 100
852 Pomoc społeczna 

w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorząd. terytorialnych(odpłatność za usługi 
  opiekuńcze) 

3 574 000

3 290 700
281 300

2 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

w tym: 
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR na realizacje dwóch projektów 
  w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 

198 185

198 185
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

w tym: 
- wpływy z opłaty produktowej 
- darowizny od ludności 
- wpływy z usług (energia, gaz, woda w budynkach komunalnych) 
- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie 
  lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (środki z Europejskiego 
  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR) 

1 998 312

900
56 219

8 000

1 933 193
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

w tym: 
wpływy za wynajem sali 
wpływy z usług(zwrot za energię, wodę, gaz) 

7 000,00

6 000,00
1 000,00

 Razem 16 662 555
 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr V/31/07 

Rady Gminy w Białobrzegach 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
Podział wydatków budżetu gminy na 2007 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 

 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 600
Rozdział 01030 Izby Rolnicze 

z tego : 
a) wydatki bieżące 

8 600

8 600
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  219 342
Rozdział 40097 Gospodarstwa pomocnicze 

z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
dotacja celowa 

219 342

219 342

219 342
Dział 600  Transport i łączność 1 355 000
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

z tego : 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- dotacje 

150 000

150 000

150 000
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 

z tego : 
1 205 000
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a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 

685 000

25 000
520 000

Dział 710 Działalność usługowa 103 000
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 

z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

50 000

50 000

20 000
Rozdział 710 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

53 000

53 000

10 000
Dział 750 Administracja publiczna 1 276 400
Rozdział 75011  Urzędy wojewódzkie 

z tego: 
a) wydatki bieżące  
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

91 800

91 800

89 700
Rozdział 75022 Rady Gmin 

z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

44 600

44 600

37 000
Rozdział 75023 Urzędy Gmin 

z tego: 
a) wydatki bieżące  
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 

1 140 000

1 080 000

733 700
60 000

Dział 751 Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 239
Rozdział 75101 Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1 239

1 239

838
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 76 800
Rozdział 75403 Jednostki terenowe policji 

z tego: 
a) wydatki bieżące 

2 000

2 000
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 

z tego: 
a) wydatki bieżące  
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

73 000

73 000

2 400
Rozdział 75414 Obrona cywilna 

z tego: 
a) wydatki bieżące 

1 800

1 800
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 64 300
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 

z tego: 
a) wydatki bieżące  
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

64 300

64 300

46 200
Dział 757 Obsługa długu publicznego 65 000
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

z tego: 
a) wydatki bieżące 

65 000

65 000
Dział 758 Różne rozliczenia  161 800
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 

z tego: 
a) wydatki bieżące 

1 800

1 800
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Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 
z tego: 
a) wydatki bieżące 

160 000

160 000
Dział 801 Oświata i wychowanie 6 161 600
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 

z tego; 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 

3 629 200

3 629 200

2 625 900
144 300

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne 
z tego ; 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

143 800

143 800

126 600
7 400

Rozdział 80104 Przedszkola  
z tego: 
a) wydatki bieżące  
w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

452 200

452 200

359 300
13 800

Rozdział 80110 Gimnazja 
z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 
b) wydatki majątkowe 

1 647 200

1 362 100

1 058 700
53 300

285 100
Rozdział 80113  Dowożenie uczniów do szkół  

z tego: 
a) wydatki bieżące  

92 000

92 000
Rozdział 80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół 

z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym : 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

165 200

165 200

142 200
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

z tego: 
a) wydatki bieżące  

32 000

32 000
Dział 851 Ochrona zdrowia 42 500
Rozdział 85153 
 

Zwalczanie narkomanii 
z tego: 
- zakup usług pozostałych 

2 800

2 800
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

z tego : 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń 

37 200

37 200

9 200
Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień 

a) wydatki bieżące 
w tym: 
dotacje 

2 500
2 500
2 500

Dział 852 Pomoc społeczna  3 712 880
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 

z tego : 
a) wydatki bieżące 

37 500

37 500
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego  
z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń 

3 200 000

3 200 000

103 000
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej 8 200
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z tego: 
a) wydatki bieżące 8 200

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
z tego: 
a) wydatki bieżące 

286 904

286 904
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 

z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenie i poch. od wynagr. 

110 200

110 200

100 000
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z tego : 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 

30 900

30 900

28 300
Rozdział 85295 Pozostała działalność 

z tego: 
a) wydatki bieżące 

39 176

39 176
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 209 565
Rozdział 85395 Pozostała działalność 

z tego : 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

209 565

209 565

68 350
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31 934
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- dotacja 

31 934

31 934

31 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochr. środ. 4 426 750
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

z tego: 
a) wydatki majątkowe 
w tym: 
- w ramach limitów na WPI 
w tym: 
- na realizację projektów w ramach ZPORR 

4 030 650

4 030 650

3 970 000

3 736 171
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami  

z tego: 
a) wydatki bieżące 

900

900
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

z tego: 
a) wydatki bieżące 

5 000

5 000
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 

z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

2 000

2 000

1 000
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

z tego: 
a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe 

133 800

93 800
40 000

Rozdział 90095 Pozostała działalność 
z tego: 
a) wydatki bieżące  
w tym: 
wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń 

254 400

254 400

57 750
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 620 300
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 

499 000

499 000

22 650
341 000

Rozdział 92116 Biblioteki 121 300
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z tego: 
a) wydatki bieżące  
w tym: 
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  

121 300

121 300
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 132 400
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
Dotacje  

132 400

132 400

72 400
RAZEM 18 669 410

 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr V/31/07 

Rady Gminy w Białobrzegach 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie oraz wydatki na realizację tych zadań 
 
DOCHODY 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 
750  

75011 
Administracja publiczna 
Urzędy wojewódzkie 
 

61 596
61 596

751  
 

75101 

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

1 239
1 239

852  
85212 
85213 

 
85214 

Pomoc społeczna 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. rentowe z ubezp. społecznego 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 

3 290 700
3 200 000

8 200
82 500

Razem: 3 353 535 
 
WYDATKI  
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 
750  

75011 
Administracja publiczna 
Urzędy wojewódzkie 
z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

61 596
61 596

61 596

61 596
751  

 
75101 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
z tego: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1 239
1 239

1 239

838
852  

85212 
 
 
 
 

85213 
 
 
 

85214 

Pomoc społeczna 
Świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenie emeryt. rentowe z ubezp. społecznego 
z tego : 
a) wydatki bieżące 
w tym : 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej 
z tego: 
a) wydatki bieżące 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  
z tego : 
a) wydatki bieżące 

3 290 700
3 200 000

3 200 000

103 000

8 200

8 200
82 500

82 500
Razem: 3 353 535
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr V/31/07 

Rady Gminy w Białobrzegach 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
 

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY 
 

Lp. 
Nazwa i cel 

zadania inwestycyjnego 
 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program 

Okres 
realizacji 
programu 

Łączne 
nakłady 

finansowe 
(zł) 

Wydatki  
poniesione 

od  początku 
realizacji zadania 

do 2006.12.31 
(zł) 

Wydatki 
2007 

w tym: 
budżet gminy 

(zł) 

Wydatki 
2008 

w tym : 
budżet gminy 

(zł) 

Wydatki 
2009 

w tym : 
budżet gminy 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części 
Gminy Białobrzegi  
w tym: 
 

Gmina 
Białobrzegi 

 
01.2003 
06.2008 

11 647 182 6 760 822    3 770 000 
    1 573 977  

 
 1 116 360 
    494 657 

 

- 

1.1. Kanalizacja wsi Dębina - Białobrzegi zakres do 
przepompowni P19, 
 

Gmina 
Białobrzegi 

01.2003 
12.2005 6 656 565 6 656 565 - - - 

1. 

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części 
Gminy Białobrzegi w miejscowościach Białobrzegi, 
Korniaktów Płd., Budy Łańcuckie 
 

Gmina 
Białobrzegi 

01.2007 
06.2008  4 990 617 104 257 

   
3 770 000,00* 
 1 573 977,15 

 

 1 116 360,25* 
  494 657,15 

 
- 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części 
Gminy Białobrzegi  
w tym: 
 

Gmina 
Białobrzegi 

03.2007 
12.2011 10 900 000 - 200 000 

200 000 
120 000 
120 000 

   3 800 000** 
570 000 

2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę 
 

Gmina 
Białobrzegi 

03.2007 
09.2008 320 000 - 200 000 

200 000 
120 000 
120 000 - 

 

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Białobrzegi (L), Korniaktów Płn., Budy Łańcuckie (L) 
 

Gmina 
Białobrzegi 

02.2009 
09.2011 10 580 000 - - -   3 800 000** 

 570 000 

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach 
Białobrzegi (prawa strona) – „ Białobrzegi Górne” 
 

Gmina 
Białobrzegi 

05.2008 
09.2008 1 015 000 - -    1 015 000 *** 

152 000 - 

 
OGÓŁEM x x 23 562 182 6 760 822 3 970 000 

1 773 977 
2 251 360 
   766 657 

3 800 000 
  570 000 

 
Wyjaśnienia: 
 
* Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Gminy Białobrzegi w miejscowościach Białobrzegi, Korniaktów Płd., Budy Łańcuckie - dotacja z programu ZPORR - 

2007 r. - 2 196 022,85 zł, 2008 r. - 621 702,85 zł. 
 
** Budowa kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Gminy Białobrzegi w miejscowościach Białobrzegi (L),Korniaktów Płn., Budy Łańcuckie (L) - dotacja z programu 

ZPORR - 2009 r. 3 230 000,00 zł 
 
*** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białobrzegi (prawa) - „Białobrzegi Górne” - dotacja z programu ZPORR -2008 r. - 862 750,00 zł 
 
 
 

Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr V/31/07 

Rady Gminy w Białobrzegach 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

 
w tym Źródła finansowania 

Lp Projekt 
Klasyf. 
(Dział, 

Rozdział) 

Wydatki 
w okresie 
realizacji 
projektu 

(całkowita 
wartość Projektu) 

Środki 
z budżetu 

krajowego* 

Środki 
z budżetu UE 

ZPORR 
 

środki własne 
 

Program ZPORR 
Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów 
Działanie: 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska 
 
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części gminy 
Białobrzegi w miejscowościach Białobrzegi, Korniaktów Płd., Budy Łańcuckie 

 

Razem wydatki majątkowe 4 852 530,81 2 739 236,54 2 113 294,27 2 817 725,70 2 034 805,11 

Rok 2007 3 736 170,56 2 089 153,43 1 647 017,13 2 196 022,85    
1 540 147,71** 

1. 

Rok 2008 

900 
90001 

1 116 360,25 650 083,11 466 277,14 621 702,85 494 657,40 

2. Program: ZPORR 
Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 
Działanie: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 
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Nazwa projektu: Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie dla osób odchodzących  
z sektora rolnego 

 

Razem wydatki  bieżące 146 398,80 36 599,70 109 799,10 146 398,80 0 
Rok 2006 26 510,09 6 627,52 19 882,57 26 510,09 0 

 

Rok 2007 

853 
85395 

119 888,71 29 972,18 89 916,53 119 888,71 0 

Program: ZPORR 
Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 
Działanie: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 
 

 

Nazwa projektu: „Nowy zawód, nowe szanse – kurs kroju i szycia dla osób 
odchodzących z rolnictwa” 

 

Razem wydatki  bieżące 82 826,00 20 706,50 62 119,50 82 826,00 0 

3. 

Rok 2007 
853 
85395 82 826,00 20 706,50 62 119,50 82 826,00 0 

OGÓŁEM 5 081 755,61 2 796 542,74 2 285 212,87 3 046 950,50 2 034 805,11 

rok 2006 26 510,09 6 627,52 19 882,57 26 510,09 0 

rok 2007 3 938 885,27 2 139 832,11 1 799 053,16 2 398 737,56 1 540 147,71 

rok 2008 

 

1 116 360,25 650 083,11 466 277,14 621 702,85 494 657,40 

 
* środki budżetu państwa, środki własne jst 
** w tym pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 1 450 000 zł 
 
 
 

Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr V/31/07 

Rady Gminy w Białobrzegach 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. 

 

Lp. Treść Klasyfikacja 
§ Kwota w zł 

Przychody ogółem 4 340 048 
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
3 646 023 

 w tym pożyczka w BGK na prefinansowanie  

903 

2 196 023 
2. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 548 004 
3. Przelewy z rachunków lokat 994 146 021 

Rozchody ogółem 2 333 193 
1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
 

1 933 193 
 W tym pożyczki na prefinansowanie 

963 
1 933 193 

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 400 000 
 
 
 

Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr V/31/07 

Rady Gminy w Białobrzegach 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
 

Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego (w zł) 
 

Stan funduszu obrotowego 
na początek roku 

 
Przychody 

W tym 
Dotacja Wydatki Stan funduszu obrotowego 

na koniec roku 

Gminne Gospodarstwo Robót Komunalnych 

5 000 842 032 219 342 842 032 5 000 
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Przychody i wydatki funduszy celowych (w zł) 
 

Stan funduszu 
obrotowego na 
początek roku 

Przychody Wydatki 
Stan funduszu 

obrotowego 
na koniec roku 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

3 000 § 0690- Wpływy z różnych opłat -      20 000 § 4210 - Zakup materiałów 
               i wyposażenia                     - 10 000 
§ 4300 - Zakup usług pozostałych     - 10 000 

3 000 

3 000 20 000 20 000 3 000 
 
 
 
 

705 
 

UCHWAŁA Nr VI/23/07 
RADY GMINY W CISNEJ 

z dnia 20 marca 2007 r. 
 

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 165, art. 184, 
art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) 
Rada Gminy w Cisnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2007 rok 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 
5.804.869 zł, w tym: 
 
a) dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji 

rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z 
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 
647.591 zł. 

 
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2007 rok zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 
6.268.191 zł. 
 
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych gminie 
ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
uchwały w wysokości 647.591 zł. 

 
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 

463.322 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z kredytu bankowego. 
 

4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych 
w latach ubiegłych w wysokości 684.974 zł, która sfinansowana 
będzie kredytami. 
 

5. Określa się przychody budżetu w wysokości 
1.148.296 zł i rozchody budżetu w wysokości 684.974 zł 
jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne 
w wysokości 150.000 zł, oraz rezerwę ogólną w kwocie 10.000 zł. 
 

§ 3. Ustala się plan przychodów funduszy celowych 
w wysokości 3.000 zł i wydatków w wysokości 3.000 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 90.000 zł oraz wydatki 
na zadania wynikające z: 
 

- Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi na 2007 rok w kwocie 80.000 zł, 
 

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2007 rok w kwocie 10.000 zł. 
 

§ 5. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 
w wysokości 257.000 zł, w tym: 
 

- Biblioteka Publiczna                                          50.000 zł, 
 

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       155.000 zł, 
 

- Ośrodek Informacji Turystycznej                      52.000 zł. 
 

§ 6. 1. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy na 
realizację zadań własnych dla publicznych szkół i przedszkoli 
przy szkołach podstawowych oraz szkolnych schronisk 
młodzieżowych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Szkoły Podstawowej w Wetlinie w kwocie ogółem 
260.000 zł; 
 

w tym: 
 
- Szkoła Podstawowa                                             200.000 zł 
 
- Przedszkola przy szkołach podstawowych            30.000 zł 
 
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe                         30.000 zł 
 

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania 
przeniesień planowanych wydatków w ramach działów 
klasyfikacji budżetowej. 
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2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek 
zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
gminy na kwotę 250.000 zł. 
 

3. Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania 
do sumy 250.000 zł. 
 

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 
kredytów i pożyczek przeznaczonych na: 
 

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu do kwoty 250.000 zł, 
 
 
 
 

- finansowanie planowego deficytu budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego do kwoty 463.322 zł, 
 

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do 
kwoty 684.974 zł. 
 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Gminy w Cisnej 

 
Grzegorz Łukacijewski 

 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr VI/23/07 

Rady Gminy w Cisnej 
z dnia 20 marca 2007 r. 

 
 

Dochody budżetu Gminy Cisna na 2007 r. 
 

Dział Wyszczególnienie (źródła dochodów) Kwota zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.000

 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 1.000

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50.200

 - wpływy ze sprzedaży energii cieplnej 
- wpływy ze sprzedaży wody 
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej 

32.000
15.000
3.200

600 Transport i łączność 248.411

 - współfinansowanie z budżetu państwa 10 % wydatków kwalifikowanych 
  Projektu ZPORR – Modernizacja drogi gminnej w Kalnicy (umowa nr Z/2.18/III/3.1/121/05/U/53/06)  
- refundacja środków otrzymanej pożyczki na prefinansowanie od instytucji zarządzającej programem 
  dofinansowanie projektu „Modernizacja drogi w Kalnicy”  

 
41.402

207.009

630 Turystyka 83.200

 - refundacja - dofinansowanie do kosztów projektu „Rozwój Gminy turystycznej położonej na obszarach 
  objętych ochroną przyrody” Interreg III C Adept (umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim 
  a Gminą Cisna z kwietnia 2005 r.) 
- refundacja – dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
  Regionalnego w ramach sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina Interreg III A 

60.000

23.200

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.088.767

 

- wpływy z dzierżawy gruntów 
- wpływy z najmu majątku gminy 
w tym: 
a) czynsze za lokale użytkowe ( bank PKO ) 
b) czynsz za lokal mieszkalny 
c) czynsz dzierżawny za parking, szalety 
- wpływ ze sprzedaży działek 
- wpływy ze sprzedaży ratalnej budynków 
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy 
- odsetki za zwłokę 
- renta planistyczna 

12.500
19.800

9.600
7.700
2.500

1.000.000
297

5.670
500

50.000
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750 Administracja publiczna 42.768

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
- wpływy z opłat za specyfikacje przetargowe, zwroty wydatków 
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja za dowody osobiste) 

40.318
2.000

450

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 273

 
-  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 273

756 
 

Dochody od osób prawych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.209.008

 
- wpływy z podatku rolnego 
- wpływy z podatku leśnego 

18.800
347.900

 

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty 
  podatkowej 
- wpływy z podatku od nieruchomości  
- wpływy podatku od środków transportowych 
- wpływy podatku od spadków i darowizn 
- wpływy podatku od posiadania psów 
- wpływy z opłaty targowej 
- wpływy z opłaty miejscowej 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 
- odsetki za zwłokę  
- wpływy z różnych opłat (koszt upomnienia) 
- wpływy z opłaty skarbowej 
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
- zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych 
  oraz rezerwatach przyrody za 2006 r. 

3.000
840.000

1.700
5.000
1.350

500
53.000
90.000

478.523
6.000
5.000
2.000

20.000
90.000

246.235

758 Różne rozliczenia 1.245.642

 

- część oświatowa subwencji ogólnej 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 
- część równoważąca subwencji ogólnej 
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych 

999.966
232.976

8.913
3.787

801 Oświata i wychowanie 15.000

 - wynajem pomieszczeń szkolnych 15.000

852 Pomoc społeczna 665.600

 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 607.000

 

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze 
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 
- dotacja na program „Posiłek dla potrzebujących” 

8.000
23.200
27.400

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000

 - wpływy z usług Szkolnych Schronisk Młodzieżowych 30.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 125.000

 
- wpływy za zrzut ścieków sanitarnych do oczyszczalni 
- wpływy za wywóz odpadów komunalnych 

97.000
28.000

 Ogółem dochody: 5.804.869
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr VI/23/07 

Rady Gminy w Cisnej 
z dnia 20 marca 2007 r. 

 
 

Wydatki budżetu Gminy Cisna na 2007 r. 
 

Dział Wyszczególnienie Kwota zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 554.530 

01010 
 

01030 
 
 

01036 
 
 

01095 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
a) wydatki majątkowe 
Izby rolnicze 
a) wydatki bieżące 
w tym: dotacje 
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
a) wydatki bieżące 
Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące 

544.000
544.000

380
380
380

8.650
8.650
1.500
1.500

020 Leśnictwo 3.182

02001 Gospodarka leśna 
a) wydatki bieżące 

3.182
3.182

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 18.000

40002 Dostarczanie wody 
a) wydatki bieżące 

18.000
18.000

600 Transport i łączność 373.000

60016 
 
 

60017 

Drogi publiczne gminne 
a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe (Droga do Nadleśnictwa + projekty) 
Drogi wewnętrzne 
a) wydatki bieżące 

308.000
178.000
130.000
65.000
65.000

630 Turystyka 152.000

63001 Ośrodek Informacji Turystycznej 52.000

 
 

63003 
 

63095 

a) wydatki bieżące 
w tym: dotacje 
Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 
a) wydatki bieżące 
Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące 

52.000
52.000
15.000
15.000
85.000
85.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 149.700

70005 
 

70095 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
a) wydatki bieżące 
Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące 

144.000
144.000

5.700
5.700

710 Działalność usługowa 160.000

71004 
 

71035 

Plany zagospodarowania przestrzennego 
a) wydatki bieżące 
Cmentarze 
a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe 

100.000
100.000
60.000
10.000
50.000

750 Administracja publiczna 1.141.710

75011 
 
 

Urzędy wojewódzkie 
a) wydatki bieżące 
w tym: 

82.963
82.963



Dziennik Urzędowy 
Województwa Podkarpackiego  - 2537 -  Poz. 705 

 
75022 

 
75023 

 
 
 
 
 
 
 

75095 
 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Rady Gmin 
a) wydatki bieżące 
Urzędy gmin 
a) wydatki bieżące 
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe  
- (serwer – 6.000) 
- (centrala telefoniczna – 7.000) 
- (zakup komputerów, programów 5 sztuk – 18.000) 
Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące 

80.963
70.000
70.000

978.747
947.747

745.247
31.000

10.000
10.000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 273

75101 
 
 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

273
273

273

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  107.500

75412 
 
 
 

75414 

Ochotnicze straże pożarne 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Obrona cywilna 
a) wydatki bieżące 

97.500
97.500

9.000
10.000
10.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki  związane z ich poborem 25.000

75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

25.000
25.000

15.000

757 Obsługa długu publicznego 55.000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  j.s.t 
a) wydatki bieżące 
w tym:  
- obsługa długu publicznego j.s.t 

55.000
55.000

55.000

758 Różne rozliczenia 160.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe 
- rezerwa ogólna 

160.000
150.000
10.000

801 Oświata i wychowanie 1.489.220

80101 
 
 
 
 

80103 
 
 
 
 

80110 
 
 
 

Szkoły Podstawowe 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- dotacja dla Stowarzyszenia Wetlina 
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   
- dotacja dla Stowarzyszenia Wetlina 
Gimnazja 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

769.338
769.338

443.850
200.000
81.760
81.760

40.780
30.000

452.778
452.778

341.692
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80113 
 
 
 

80114 
 
 

80146 
 

Dowożenie uczniów do szkół 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 
a) wydatki bieżące 
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
a) wydatki bieżące 

90.096
90.096

31.806
89.716
89.716
81.536
5.532
5.532

851 Ochrona zdrowia 90.000

85153 
 
 

85154 

Zwalczanie narkomanii 
a) wydatki bieżące 
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- dotacja dla GCKiE 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

10.000
10.000
5.000

80.000
80.000

35.000
25.000

852 Pomoc społeczna 828.900

85212 
 
 
 
 

85213 
 
 

85214 
 

85215 
 

85219 
 
 
 

85295 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej 
a) wydatki bieżące 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
a) wydatki bieżące 
Dodatki mieszkaniowe 
a) wydatki bieżące 
Ośrodki pomocy społecznej 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące 

560.000
560.000

7.239

5.000
5.000

72.000
72.000
40.000
40.000

109.000
109.000

92.200
42.900
42.900

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 122.879

85401 
 
 
 

85415 
 

85417 
 
 
 
 

85446 
 

Świetlice szkolne 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Pomoc materialna dla uczniów 
a) wydatki bieżące 
Szkolne Schroniska Młodzieżowe 
a) wydatki bieżące 
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- dotacja dla Stowarzyszenia Wetlina 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
a) wydatki bieżące 

39.530
39.530

33.450
1.000
1.000

82.095
82.095

22.505
30.000

254
254

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 512.297

90001 
 
 
 

90003 
 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
Oczyszczanie miast i wsi 
a) wydatki bieżące 

161.797
161.797

100.297
48.500
48.500
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90004 
 

90015 
 
 

90095 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
a) wydatki bieżące 
Oświetlenie ulic, placów  i dróg 
a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe (projekt oświetlenia - Wetlina) 
Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe ( chodniki Wetlina) 

3.000
3.000

50.200
38.000
12.200

248.800
48.800

7.300
200.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 170.000

92109 
 
 
 

92116 
 
 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- dotacje 
Biblioteki 
a) wydatki bieżące 
w tym:  
- dotacje 

120.000
120.000

120.000
50.000
50.000

50.000

926 Kultura fizyczna i sport 155.000

92695 
 

Pozostała działalność 
a) wydatki majątkowe 

155.000
155.000

 Ogółem wydatki: 6.268.191
 
 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr VI/23/07 

Rady Gminy w Cisnej 
z dnia 20 marca 2007 r. 

 
 

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ 

 
I. DOCHODY 
 

Lp. Dział, 
rozdział 

- nazwa - źródło Kwota zł 

1. 750 Administracja publiczna 40.318 
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu spraw 
obywatelskich 

 
 

40.318 
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 
 

              273 
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowe oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na aktualizację rejestrów 
wyborców 

 
 

                      273 
3. 852 Pomoc społeczna 607.000 
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego  
 
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na składki zdrowotne 
 
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie ustawami na zasiłki i pomoc 
w naturze 

 
 

560.000 
 
 

5.000 
 
 
 

42.000 
  Ogółem: 647.591 
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II. WYDATKI 
 

Lp. Dział, 
rozdział 

- nazwa - źródło Kwota zł 

1. 750 Administracja publiczna 40.318 
  Urzędy wojewódzkie 

a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne  

40.318 
40.318 

 
40.318 

2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa 

 
273 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

                273 
                273 

 
               273 

3. 852 Pomoc społeczna   607.000 
 85212 

 
 
 
 
 

85213 
 
 
 

85214 
 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne 
a) wydatki bieżące 
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
a) wydatki bieżące 

  
           560.000 
           560.000 

 
               7.239 

 
 

              5.000 
              5.000 

 
            42.000 
            42.000 

  Ogółem: 647.591 
 
 
 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr VI/23/07 

Rady Gminy w Cisnej 
z dnia 20 marca 2007 r. 

 
 

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW 
 
Przychody 

Paragraf Wyszczególnienie 
 

Kwota zł 

952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym    1.148.296 
 
 
Rozchody 

Paragraf Wyszczególnienie 
 

Kwota zł 

992 Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych 
 

480.180 

963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków  
pochodzących z budżetu UE 

 
204.794 

Ogółem: 684.974 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr VI/23/07 

Rady Gminy w Cisnej 
z dnia 20 marca 2007 r. 

 
 

Przychody i wydatki funduszy celowych (w złotych) 
 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Stan funduszu obrotowego 
na początek roku 

 

Przychody Wydatki Stan funduszu obrotowego 
na koniec roku 

0 3.000 3.000 0 
 
 
 
 

706 
 

UCHWAŁA Nr IV/11/07 
RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 12 lutego 2007 r. 
 

w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2007 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, 
pkt 10, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188, ust. 2 i art. 195 ust. 2, 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Jodłowa 
uchwala, co następuje:  
 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 11.095.095 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
 

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 10.179.095 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym wydatki inwestycyjne na 
2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
 

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 916.000 zł, 
z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 
916.000 zł. 
 

2. Przychody budżetu w wysokości 140.000 zł, rozchody 
w wysokości 1.056.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 
 

1) ogólną w wysokości: 85.000 zł; 
 

2) celową w wysokości - 240.000 zł 
 

z przeznaczeniem na: 
 
a) oświatę - 160.000 zł 
 
b) inwestycje - 80.000 zł 
 

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 
 

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 33.000 zł z tytułu 
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
wydatki w kwocie 33.000 zł na realizację zadań określonych 
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii. 
 

§ 7. Plan przychodów w kwocie 727.000 zł, i wydatków 
w kwocie 689.000 zł dla zakładu budżetowego, zgodnie 
z załącznikiem Nr 6.  
 

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego: 
 
1) z tytułu dopłaty do 1 m3 oczyszczonych ścieków - 

21.106 zł 
 
2) z tytułu dopłaty do 1 tony przyjętych na wysypisko 

odpadów komunalnych - 82.000 zł 
 

zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
 

2. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury 
w wysokości 199.000 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
 

3. Dotacje celowe na zdania własne gminy realizowane 
przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów 
publicznych na kwotę 4.000 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 9. 
 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie 
z załącznikiem Nr 10. 
 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
zaciąganych na: 
 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 
200.000 zł. 
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2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 
1.056.000 zł, 
 

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 
- 140.000 zł. 
 

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie 
występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do 
wysokości  200.000 zł; 
 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa 
w roku 2008 do łącznej kwoty 100.000 zł; 
 
 

3) dokonywania zmian w planie w wydatków, 
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 
 

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

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy 
Jodłowa. 
 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Stanisław Kapłon 
 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr IV/11/07 

Rady Gminy Jodłowa 
z dnia 12 lutego 2007 r. 

 
DOCHODY BUDŻETU GMINY JODŁOWA NA 2007 ROK 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan 
na 2007 rok 

1 2 3 4 5 
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 39 919

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 919

    0750 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000

    0830 Wpływy z usług 9 919
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 84 171

  75011   Urzędy wojewódzkie 82 171

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami 80 671

    2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 500

    z tego: 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.500 zł 

  75023   Urzędy gmin (..) 2 000
    0830 Wpływy z usług 2 000
    w tym: zwrot kosztów specyfikacji warunków zamówienia - 2.000 zł 

751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 855

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  855

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami 855

756     
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZNE Z POBOREM 1 748 094

  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000

    0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej 2 000

  75615   
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od sposób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 345 700

    0310 Podatek od nieruchomości 340 000
    0320 Podatek rolny 500
    0330 Podatek leśny 500



Dziennik Urzędowy 
Województwa Podkarpackiego  - 2543 -  Poz. 706 

    0340 Podatek od środków transportowych 4 000
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500
    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200

  75616   
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych  370 500

    0310 Podatek od nieruchomości 132 000
    0320 Podatek rolny 135 000
    0330 Podatek leśny 33 000
    0340 Podatek od środków transportowych 28 000
    0360 Podatek od spadków i darowizn 2 000
    0430 Wpływy z opłaty targowej 12 000
    0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2 000
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000
    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500

  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw 45 000

    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000
    0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 33 000
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 984 894
    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 982 894
    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000

758   RÓŻNE ROZLICZENIA 5 427 261
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 410 893
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 410 893
  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 987 816
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 987 816
  75814   Różne rozliczenia finansowe 3 000
    0920 Pozostałe odsetki 3 000
  75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 25 552
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 552

851     OCHRONA ZDROWIA 1 560 095
  85195   Pozostała działalność 1 560 095

    6339 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (..) 183 664

    8538 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie 
programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 1 376 431

852     POMOC SPOŁECZNA 2 234 700

  85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego 1 957 700

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami 1 957 700

  85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2 900

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami 2 900

  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 183 800

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (..) ustawami 23 400

    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (..) 160 400

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 69 500

    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (..) 69 500

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 500
    0830 Wpływy z usług 2 500
  85295   Pozostała działalność 18 300

    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (..) 18 300

   Razem 11 095 095
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr IV/11/07 

Rady Gminy Jodłowa 
z dnia 12 lutego 2007 r. 

 
WYDATKI BUDŻETU GMINY JODŁOWA NA 2007 ROK 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan 
na 2007 rok 

1 2 3 4 5 
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 000

  01030   Izby rolnicze 4 000

    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku 
rolnego 4 000

  01095   Pozostała działalność 5 000
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000

600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 675 000
  60014   Drogi publiczne powiatowe 315 000

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

315 000

  60016   Drogi publiczne gminne 355 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
    4270 Zakup usług remontowych 84 000
    4300 Zakup usług pozostałych 60 000
    4430 Różne opłaty i składki 1 000

    4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 25 000

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000
  60095   Pozostała działalność 5 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000

700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA  98 738
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98 738
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000
    4260 Zakup energii 30 000
    4270 Zakup usług remontowych 10 000
    4300 Zakup usług pozostałych 18 738
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000
    4430 Różne opłaty i składki 5 000
    4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000

710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000
  71035   Cmentarze 2 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000

750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 553 600
  75011   Urzędy wojewódzkie 186 000
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 300
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 700
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 000
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 600
    4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 700
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000
    4280 Zakup usług zdrowotnych 200
    4300 Zakup usług pozostałych 4 300
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 400
    4430 Różne opłaty i składki 300
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500
    4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 000
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500
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    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500
  75022   Rady gmin (..) 45 000
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  400
   4300 Zakup usług pozostałych 1 700
   4410 Podróże służbowe krajowe 400
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500
  75023   Urzędy gmin (..) 1 312 600
    3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 500
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 600
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 765 000
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 500
    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 000
    4120 Składki na Fundusz Pracy 21 000
    4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 500
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 500
    4260 Zakup energii 35 000
    4270 Zakup usług remontowych 30 000
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500
    4300 Zakup usług pozostałych 25 000
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000
    4410 Podróże służbowe krajowe 30 000
    4430 Różne opłaty i składki 6 000
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 000
    4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8 000
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 000
    4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000

751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 855

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 855
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125
    4120 Składki na Fundusz Pracy 17
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 713

754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 60 000
  75403   Jednostki terenowe Policji 3 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  3 000
  75412   Ochotnicze straże pożarne 55 000
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  8 000
    4260 Zakup energii 10 000
    4270 Zakup usług remontowych 3 000
    4300 Zakup usług pozostałych 4 800
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500
    4430 Różne opłaty i składki 5 000
  75414   Obrona cywilna 2 000
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    6300 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

2 000

756     
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

25 000

  75647   Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 25 000
    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 500
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000
    4300 Zakup usług pozostałych 7 000
    4430 Różne opłaty i składki 1 500
    4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 000

757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 90 000
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 90 000
    8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 1 000

    8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych 
pożyczek i kredytów 89 000

758     RÓŻNE ROZLICZENIA 325 000
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 325 000
    4810 Rezerwy 245 000
    ~ rezerwa ogólna 85 000
    

w tym 
~ rezerwa celowa 160 000

    6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 890 996

  80101   Szkoły podstawowe 2 620 150
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 114 600
    3250 Stypendia różne 900
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 549 120
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130 937
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 304 451
    4120 Składki na Fundusz Pracy 43 791
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  43 000
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 700
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 700
    4260 Zakup energii 113 000
    4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000
    4300 Zakup usług pozostałych 24 600
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 800
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 000
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 900
    4430 Różne opłaty i składki 2 100
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107 251
    4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4 500
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6 200
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 100
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 223 253
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13 480
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 752
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 025
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 738
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 807
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  13 400
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000
    4280 Zakup usług zdrowotnych 500
    4300 Zakup usług pozostałych 3 800
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 200
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 851
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    4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 600
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 100
  80110   Gimnazja 769 388
    3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 39 500
    3250 Stypendia różne 200
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 493 198
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 700
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 323
    4120 Składki na Fundusz Pracy 14 206
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  9 800
    4230 Zakup leków i materiałów medycznych 200
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 600
    4260 Zakup energii 15 000
    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200
    4300 Zakup usług pozostałych 6 000
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000
    4430 Różne opłaty i składki 1 000
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 061
    4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 200
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 200
  80113   Dowożenie uczniów do szkół 62 300
    4300 Zakup usług pozostałych 62 300
  80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 184 305
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 371
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 930
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 680
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 080
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  7 500
    4280 Zakup usług zdrowotnych 300
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 200
    4410 Podróże służbowe krajowe 800
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 544
    4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 600
  80195   Pozostała działalność 31 600
    3240 Stypendia dla uczniów 5 000
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 600

851     OCHRONA ZDROWIA  33 000
  85153   Przeciwdziałanie narkomanii 2 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  2 000
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 000
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  5 000
    4300 Zakup usług pozostałych 15 000
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000
    4410 Podróże służbowe krajowe 500

852     POMOC SPOŁECZNA 2 623 800
  85202   Domy pomocy społecznej 33 600

    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego 33 600

  85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 1 957 700

    3110 Świadczenia społeczne 1 900 680
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    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 400
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 017
    4120 Składki na Fundusz Pracy 700
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  3 000
    4280 Zakup usług zdrowotnych 300
    4300 Zakup usług pozostałych 6 503
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000
    4430 Różne opłaty i składki 2 000
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600
    4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 000
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000

  85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2 900

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 900
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 238 800
    3110 Świadczenia społeczne 238 800
  85215   Dodatki mieszkaniowe 7 000
    3110 Świadczenia społeczne 7 000
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 345 500
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 000
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 500
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 500
    4120 Składki na Fundusz Pracy 6 200
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  4 500
    4260 Zakup energii 2 600
    4270 Zakup usług remontowych 2 000
    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000
    4300 Zakup usług pozostałych 6 000
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500
    4410 Podróże służbowe krajowe 4 500
    4430 Różne opłaty i składki 1 000
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 200
    4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 000
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000
  85295   Pozostała działalność 38 300
    3110 Świadczenia społeczne 38 300

900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 584 106
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 41 106
    2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  21 106
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000
  90002   Gospodarka odpadami 350 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000
  90003   Oczyszczanie miast i wsi 86 000
    2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  82 000
    4270 Zakup usług remontowych 4 000
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  2 000
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 97 000
    4260 Zakup energii 41 500
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    4300 Zakup usług pozostałych 20 500
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000
  90095   Pozostała działalność 5 000
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000

921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 199 000
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 199 000
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 199 000

926    KULTURA FIZYCZNA I SPORT 9 000
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  5 000

    2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 4 000

   Razem 10 179 095
 
 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr IV/11/07 

Rady Gminy Jodłowa 
z dnia 12 lutego 2007 r. 

 
ROZCHODY 

 
L.p. Treść Klasyfikacja § Kwota 2007 r.

Przychody ogółem   140 000
1 Kredyty § 9520 140 000

1.1 Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów § 9520 140 000
Rozchody ogółem x 1 056 000

1 Spłaty kredytów: x 916 000
  .w tym:    

1.1 Kredytu zaciągnięty w 2002 roku na zadanie pn „Asfaltowanie dróg”  § 9920 160 000
1.2 Kredytu zaciągnięty w 2006 roku na zadanie pn „Asfaltowanie dróg”  § 9920 96 000

1.3 Kredyt zaciągnięty w 2004 roku na zadanie pn. „Budowa obiektu dla ochrony zdrowia 
i rehabilitacji w Jodłowej” - etap I § 9920 210 000

1.4 Kredyt zaciągnięty w 2005 roku na zadanie pn. „Budowa obiektu dla ochrony zdrowia  
i rehabilitacji w Jodłowej” - etap II § 9920 300 000

1.5 Kredyt zaciągnięty w 2006 roku na zadanie pn. „Budowa obiektu dla ochrony zdrowia  
i rehabilitacji w Jodłowej” - etap III § 9920 100 000

1.6 Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
z 2006 roku § 9920 50 000

2 Spłaty pożyczek   140 000
2.1 Pożyczka zaciągnięta w 2005 roku  na zadanie „Modernizacja kotłowni c.o. w budynku UG” § 9920 25 000

2.2 Pożyczka zaciągnięta w 2006 roku na finansowanie zadania pn. „Budowa zakładu selektywnej 
zbiórki odpadów w Jodłowej”;  § 9920 115 000

 
 
 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr IV/11/07 

Rady Gminy Jodłowa 
z dnia 12 lutego 2007 r. 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku 
 

Dział Rozdział §  Nazwa Dotacje Wydatki 
1 2 3 4 5 6 

750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 80 671 80 671
  75011   Urzędy wojewódzkie 80 671 80 671

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie ustawami 

80 671 0
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    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 56 171
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 6 500
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 16 000
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0 2 000

751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 855 855

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa  855 855

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

855 0

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 125
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0 17
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 713

754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA   0

  75414   Obrona cywilna   0
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   0

852     POMOC SPOŁECZNA 1 984 000 1 984 000

  85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 957 700 1 957 700

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie ustawami 

1 957 700 0

    3110 Świadczenia społeczne 0 1 900 680
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 26 400
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 1 500
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 5 017
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0 700
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 500
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  0 3 000
    4280 Zakup usług zdrowotnych 0 300
    4300 Zakup usług pozostałych 0 6 503
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0 1 000
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0 500
    4410 Podróże służbowe krajowe 0 1 000
    4430 Różne opłaty i składki 0 2 000
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 1 600
    4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 0 1 000

    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 0 3 000

    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0 3 000

  85213   
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 

2 900 2 900

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie ustawami 

2 900 0

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 2 900

  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe 23 400 23 400

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie ustawami 

23 400 0

    3110 Świadczenia społeczne 0 23 400
      RAZEM 2 065 526 2 065 526
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PLAN DOCHODÓW PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH 
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU 

DO BUDŻETU PAŃSTWA 
 

Dział Rozdział § Nazwa Kwota 
750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA 19 000

  75011  Urzędy wojewódzkie 19 000
    0690 Wpływy z różnych opłat 19 000
      ~ opłaty za wydanie dowodu osobistego - 19.000 zł 

 
 
 

Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr IV/11/07 

Rady Gminy Jodłowa 
z dnia 12 lutego 2007 r. 

 
 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU 
 

PLANOWANE WYDATKI 
w tym źródła finansowania 

Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 
INWESTYCYJNEGO 

Rok 
budżetowy 

(6+7+8) 
dochody 
gminy 

kredyty 
i 

pożyczki 

środki 
pochodzące 

 z innych 
źródeł 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
zadanie  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 600 60014 

Dotacja dla Powiatu Dębickiego na 
zadanie pn. „Zabezpieczenie osuwiska 
czynnego w ciągu drogi nr 1308 Zagórze - 
Zwiernik w km 0+000-0+700  
w miejscowości Zagórze” 

315 000 zł  315 000 zł     - zł          - zł Urząd Gminy 
Jodłowa 

2 600 60016 Asfaltowanie dróg 170 000 zł  170 000 zł    - zł         - zł Urząd Gminy 
Jodłowa 

3 600 60016 Budowa drogi na działce nr 1963/6  
i 1879/2 (k/kościoła) 10 000 zł  10 000 zł      - zł         - zł Urząd Gminy 

Jodłowa 

4 700 70005 Modernizacja budynku Nr 1 w Jodłowej 
(były budynek Urzędu Gminy) 15 000 zł  15 000 zł      - zł            - zł Urząd Gminy 

Jodłowa 

5 750 75023 Zakup sprzętu, oprogramowania i 
urządzeń biurowych dla Urzędu Gminy 25 000 zł    25 000 zł     - zł         - zł Urząd Gminy 

Jodłowa 

6 750 75023 Budowa podjazdu dla niepełnosparwnych 
przy budynku Urzędu Gminy Jodłowa 25 000 zł    25 000 zł      - zł            - zł Urząd Gminy 

Jodłowa 

9 754 75414 

Dotacja dla Powiatu Dębickiego na 
zadanie pn. "System monitoringu 
powodziowego na rzecze Wisłoce i jej 
dopływach" 

2 000 zł    2 000 zł      - zł          - zł Urząd Gminy 
Jodłowa 

10 801 80101 Modernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Jodłowej 40 000 zł   40 000 zł      - zł           - zł Urząd Gminy 

Jodłowa 

11 801 80101 Modernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Dęborzynie 100 000 zł  100 000 zł      - zł           - zł Urząd Gminy 

Jodłowa 

14 900 90001 Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa 20 000 zł    20 000 zł      - zł            - zł Urząd Gminy 
Jodłowa 

12 900 90002 
Zakup samochodu specjalistycznego  
do wywozu pojemników z odpadami 
segregowanymi 

100 000 zł   100 000 zł        - zł              - zł Urząd Gminy 
Jodłowa 

15 900 90002 Przebudowa czaszy wysypiska odpadów 
komunalnych w Jodłowej  250 000 zł   250 000 zł        - zł            - zł Urząd Gminy 

Jodłowa 

16 900 90015 Budowa punktów oświetlenia ulicznego  
w Jodłowej 35 000 zł   35 000 zł        - zł          - zł Urząd Gminy 

Jodłowa 
RAZEM 1 107 000 zł 1 107 000 zł      - zł                 - zł x 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr IV/11/07 

Rady Gminy Jodłowa 
z dnia 12 lutego 2007 r. 

 
 

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego 
 

Przychody Wydatki 

Wyszczególnienie 
Stan środków 
obrotowych na 
początek roku ogółem 

w tym: 
dotacja  

z budżetu 
ogółem 

w tym: 
wpłata do 
budżetu 

Stan środków 
obrotowych na 

koniec roku 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  2 000 727 000 103 106 689 000 0 40 000
Razem: 2 000 727 000 103 106 689 000 0 40 000

 
 
 

Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr IV/11/07 

Rady Gminy Jodłowa 
z dnia 12 lutego 2007 r. 

 
 

Dotacje przedmiotowe w 2007 roku 
 

Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota 
dotacji 

1 2 3 4 5 6 

1 900 90001 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Jodłowej 

celowa - oczyszczanie ścieków 
 - do 12.200 m3 ścieków 21 106

2 900 90003 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Jodłowej 

celowa - utrzymanie czystości 
i porządku oraz wysypiska 

- do 400 ton odpadów 
82 000

Ogółem 103 106
 
 

Stawki dotacji przedmiotowej 
 

Lp. Dział Rozdział Zadanie Stawki dotacji przedmiotowej 
1 900 90001 Oczyszczanie ścieków 1,73 zł do 1 m3 oczyszczonych ścieków 

2 900 90003 Usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku 
oraz wysypiska 

205,00 zł do 1 tony przyjętych na wysypisko 
odpadów komunalnych  

 
 
 

Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr IV/11/07 

Rady Gminy Jodłowa 
z dnia 12 lutego 2007 r. 

 
 

Dotacje przedmiotowe w 2007 roku 
 

Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Ogółem kwot dotacji 
1 2 3 4 6 
1 921 92109 Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej 199 000

Ogółem 199 000
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Załącznik Nr 9 
do uchwały Nr IV/11/07 

Rady Gminy Jodłowa 
z dnia 12 lutego 2007 r. 

 
 

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące 
i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 roku 

 
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 
1 2 3 4 6 
1 926 92605 Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 4 000

Ogółem 4 000
 
 
 

Załącznik Nr 10 
do uchwały Nr IV/11/07 

Rady Gminy Jodłowa 
z dnia 12 lutego 2007 r. 

 
 

Plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
Klasyfikacja budżetowa Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. 

dział rozdział paragraf 
I Stan środków obrotowych na początek roku 500       
II Przychody 7 000 900 90011   
1 ~ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1 500 0690 

3 ~ z administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymagań ustawy prawo 
ochrony środowiska 500 0580 

2 ~ przychody z opłat za wywóz nieczystości stałych wpłacane na podstawie 
decyzji - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 5 000

    

0690 

III Wydatki 6 000 900 90011   
1 Wydatki bieżące 6 000   

1.1 
~ na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem i składowaniem 
odpadów komunalnych oraz na realizację przedsięwzięć związanych 
posadzeniem krzewów wokół obiektów użyteczności publicznej 

1 000 4210 

1.2 ~ za wywóz nieczystości stałych - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach 5 000

    

4300 

IV Stan środków obrotowych na koniec roku 1 500       
      

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. 
- 2.500 zł przychody z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie 
w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz wpływy z kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska 
- 5.000 zł przychody z opłat za wywóz nieczystości stałych wpłacane na podstawie decyzji – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach.    
 
Planowane wydatki:    

– 15.000 zł na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem i składowaniem odpadów komunalnych oraz na realizację przedsięwzięć 
związanych posadzeniem krzewów wokół obiektów użyteczności publicznej 
- 5.000 zł wydatki za wywóz nieczystości stałych - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.    
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UCHWAŁA Nr IV/26/07 
RADY GMINY KAMIEŃ 

z dnia 29 marca 2007 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów 

pobranych przez nich podatków 
 

Na podstawie art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami); art. 6 ust. 8 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 
Nr 200, poz. 1682); art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 
pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy stanowi, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/166/05 Rady Gminy Kamień 
z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie poboru niektórych podatków 
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów 
pobranych przez nich podatków (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 
Nr 172, poz. 3197) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Wyznacza się inkasentów podatków w osobach 
sołtysów Sołectw: Kamień Górka, Kamień Prusina, Nowy 
Kamień, Kamień Krzywa Wieś, Kamień Podlesie i Łowisko 
w zakresie poboru podatków od osób zamieszkałych na terenie 
tych Sołectw.”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 
 

Stanisław Bednarz 
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UCHWAŁA Nr IV/17/07 
RADY GMINY KORCZYNA 

z dnia 19 marca 2007 r. 
 

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt. 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832), 
Rada Gminy Korczyna uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 20 274 808 zł wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji 
budżetowej: 
 

Dział 
Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota 

600 Transport i łączność 137 400 
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  

  między jednostkami samorządu terytorialnego  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
  (środki powodziowe) 

 
57 400 

 
80 000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 271 500 
 - wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy  75 000 
 - wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy  46 000 
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 - wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości  150 000 
 - odsetki 500 

750 Administracja publiczna  81 821 
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 

80 671 
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
 

1 150 
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 697 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

 
1 697 

756 
 

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

 
5 793 905 

 - wpływy z podatku rolnego  270 000 
 - wpływy z podatku leśnego  53 000 
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty 

  podatkowej 
 

2 000 
 - wpływy z podatku od nieruchomości  2 438 905 
 - wpływy z podatku od środków transportowych 53 000 
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000 
 - wpływy z opłaty skarbowej 30 000 
 - wpływy z opłaty za czynności cywilnoprawne  80 000 
 - wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych 85 000 
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 555 000 
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 170 000 
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000 
 - wpływy z opłaty targowej 200 
 - wpływy z podatku od posiadania psa 500 
 - odsetki za zwłokę  6 300 
758 Różne rozliczenia 9 449 435 
 - część oświatowa subwencji ogólnej 6 856 745 
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 519 502 
 - część równoważąca subwencji ogólnej 58 188 
 -  odsetki od środków gromadzonych na rach. bankowych 15 000 
801 Oświata i wychowanie 93 000 
 - wpływy z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 55 000 
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń 3 000 
 - odszkodowanie za zniszczony dach  35 000 
852 Pomoc społeczna 4 436 050 
 - wpływy za usługi opiekuńcze 12 000 
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
 

3 958 400 
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 465 500 
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
 

150 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000 
 - pieniężne darowizny na budowę kanalizacji ściekowej 10 000 
 Ogółem dochody: 20 274 808 

 
 

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 21 012 559 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji 
budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych: 
 

Dział 
Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 36 500
01030 Izby rolnicze 

a) wydatki bieżące w tym: 
- dotacje 

6 500
6 500
6 500

01095 Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące 

30 000
30 000

600 Transport i łączność  1 209 286
60014 Drogi publiczne powiatowe 

a) wydatki bieżące 
57 400
57 400

60016 Drogi publiczne gminne 
a) wydatki bieżące, w tym:  

1 051 886
726 886
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wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe - w tym: 
- budowa mostu na potoku Morcinek 
- budowa chodników w Krasnej, Komborni i Iskrzyni 

20 000
325 000
175 000
150 000

60078 
 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
a) wydatki bieżące, w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

100 000
100 000

2 000
700 Gospodarka mieszkaniowa   340 332

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
a) wydatki bieżące, w tym :  
- wynagrodzenia z pochodnymi  
- remont budynku w Korczynie 
b) wydatki majątkowe - modernizacja budynku w Komborni 

340 332
290 332
15 000
15 000
50 000

710 Działalność usługowa 155 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 

a) wydatki bieżące, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

145 000
145 000

5 000
71035 

 
Cmentarze 
a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe 

10 000
1 000
9 000

750 Administracja publiczna 2 544 250
75011 Urzędy wojewódzkie 

a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

187 000
187 000
165 940

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
a) wydatki bieżące 

55 000
55 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe, w tym: 
- modernizacja budynku byłego Urzędu Gminy  
- zakupy inwestycyjne (ksero, komputery) 
- modernizacja budynku Urzędu Gminy  

1 710 600
1 500 600
1 206 600

210 000
130 000
20 000
60 000

75075 
 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
a) wydatki bieżące, w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

20 000
20 000
2 000

75095 Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

571 650
571 650
404 150

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 697
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1 697
1 697
1 316

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 162 400
75412 Ochotnicze straże pożarne 

a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe, w tym: 
- zakup samochodu dla OSP Iskrzynia (karosaż) 

160 400
120 400
31 700
40 000
40 000

75414 Obrona cywilna 
a) wydatki bieżące 

2 000
2 000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30 000

75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 
a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

30 000
30 000
17 400

757 Obsługa długu publicznego 130 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 
a) wydatki bieżące - w tym: 
- obsługa długu jst 

130 000
130 000
130 000

758 Różne rozliczenia 290 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 

a) rezerwa ogólna na wydatki bieżące 
b) rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych oraz odpraw emerytalnych 
w placówkach oświatowych 

290 000
140 000

150 000
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801 Oświata i wychowanie 8 999 324
80101 Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące - w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- malowanie dachu S.P w Woli Komborskiej 
- wymiana okien w S.P w Krasnej 
- naprawa dachu w S.P w Korczynie  
b) wydatki majątkowe - w tym : 
- wymiana kotłowni na gazową w S.P w Iskrzyni  
- budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w S.P w Woli Komborskiej 
- modernizacja stadionu przy S.P w Korczynie (montaż siedzeń plastikowych) 

5 247 345
5 127 345
3 979 498

5 000
15 000
50 000

120 000
60 000
40 000
20 000

80103 
 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

266 153
266 153
228 883

80104 Przedszkola  
a) wydatki bieżące - w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 

742 033
742 033
376 012
147 486

80110 Gimnazja  
a) wydatki bieżące - w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- program Sokrates - Comenius 

1 815 876
1 815 876
1 581 929

3 500
80113 Dowożenie uczniów do szkół 

a) wydatki bieżące, w tym :  
dotacje (podmiot wybrany zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) 

80 920
80 920
16 280

80114 
 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 
a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

259 561
259 561
217 200

80120 Licea ogólnokształcące  
a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

374 258
374 258
327 406

80130 Szkoły zawodowe 
a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

165 505
165 505
113 724

80145 Komisje egzaminacyjne 
a) wydatki bieżące 

1 000
1 000

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

41 673
41 673
2 000

80195 Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące 

5 000
5 000

851 Ochrona zdrowia 85 000
85153 Zwalczanie narkomanii 

a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

10 000
10 000
3 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

75 000
75 000
30 680

852 Pomoc społeczna 4 932 750 
85202 Domy pomocy społecznej 

a) wydatki bieżące 
85 000
85 000

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

3 700 000
3 700 000

85  430
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 
a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

14 600
14 600
14 600

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
a) wydatki bieżące  

488 400
488 400

85215 Dodatki mieszkaniowe 
a/ wydatki bieżące 

72 000
72 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 
a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

258 650
258 650
220 100
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85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
a) wydatki bieżące, w tym: 
- dotacje (podmiot wybrany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) 

203 400
203 400
203 400

85295 Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące 

110 700
110 700

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 212 375
85401 Świetlice szkolne 

a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

212 075
212 075
182 933

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
a) wydatki bieżące 

300
300

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 293 000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

a) wydatki bieżące w tym: 
dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego do m3 zrzuconych ścieków 
b) wydatki majątkowe - kanalizacja sanitarna gminy  

925 000
25 000
25 000

900 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 

a) wydatki bieżące, w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

41 000
41 000
5 500

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
a) wydatki bieżące, w tym:  
- wynagrodzenia z pochodnymi  

22 000
22 000
10 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe 

275 000
175 000
100 000

90095 Pozostała działalność 
a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

30 000
30 000
27 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 426 645
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

a) wydatki bieżące - w tym: 
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 
b) wydatki majątkowe 
- budowa parkingu przy DL w Czarnorzekach 

326 645
296 645
180 000
30 000
30 000

92116 Biblioteki 
a) wydatki bieżące - w tym: 
- dotacje  

100 000
100 000
100 000

926 Kultura fizyczna i sport 164 000
92601 Obiekty sportowe 

a) wydatki bieżące, w tym: 
-  remont płyty boiska sportowego w Węglówce 
-  dotacje 
b) wydatki majątkowe 
- rozbudowa stadionu w Korczynie 
- budowa stadionu w Iskrzyni 

142 000
75 000
10 000
55 000
67 000
47 000
20 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
a) wydatki bieżące  

10 000
10 000

92695 Pozostała działalność 
a) wydatki majątkowe 

12 000
12 000

 Ogółem wydatki:  21 012 559
 
 

2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 140 000 zł. 
 

3. Tworzy się rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń 
z tytułu awansów zawodowych oraz odprawy emerytalne 
w placówkach oświatowych w wysokości 150 000 zł. 
 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 
737 751 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami. 
 

2. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 
743 290 zł. 
 
 

3. Wprowadza się wolne środki w kwocie 731 751 zł, 
które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
 

4. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów 
określa załącznik Nr 1. 
 
 

§ 4. 1. Uchwala się plan dochodów rachunku dochodów 
własnych w wysokości: 
 
a) przy Szkole Podstawowej w Korczynie - 140 000 zł 
 
b) przy Przedszkolu Samorządowym w Korczynie - 60 000 zł 
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2. Uchwala się plan wydatków rachunku dochodów 
własnych w wysokości: 
 
a) przy Szkole Podstawowej w Korczynie - 140 000 zł 
 
b) przy Przedszkolu Samorządowym w Korczynie - 60 000 zł 
 

3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków rachunku 
dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 5. 1. Uchwala się plan przychodów Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 
23 000 zł. 
 

2. Uchwala się plan wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości - 
23 000 zł. 
 

3. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia 
załącznik Nr 3 do uchwały. 
 

 
 
 

§ 6. 1. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie: 
 
a) dochody - 4 040 768 zł 
 

Dział Wyszczególnienie Kwota 
750 Administracja publiczna 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
zleconych gminom ustawami 

80 671

80 671 
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
  zleconych gminom ustawami 

1 697

1 697
852 Pomoc społeczna 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
  zleconych gminom ustawami 

3 958 400

3 958 400
 Razem 4 040 768

 
b) wydatki - 4 040 768 zł 
 

Dział 
Rozdział 

Wyszczególnienie Kwota 

750 Administracja publiczna 80 671
75011 Urzędy wojewódzkie 80 671

 a) wydatki bieżące - w tym : 80 671
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80 671

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 697
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 697

 a) wydatki bieżące - w tym : 1 697
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 316

852 Pomoc społeczna 3 958 400
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

a) wydatki bieżące - w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

3 700 000
3 700 000

85 430
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  14 600
 a) wydatki bieżące - w tym: 14 600
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 600

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 140 400
 a) wydatki bieżące  140 400

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 103 400
 a) wydatki bieżące 103 400

 Razem 4 040 768
 
 

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego 
 
a) dochody w wysokości 57 400 zł (Dz. 600 - dotacja celowa 

otrzymana z Powiatu Krośnieńskiego) 
 

b) wydatki w wysokości 57 400 zł (Dz. 600, rozdz. 60014 - 
wydatki bieżące) 

 
§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 

w wysokości: 
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a) Gminny Ośrodek Kultury                                  - 180 000 zł 
 
b) Gminna Biblioteka Publiczna                            - 100 000 zł 
 

2. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla 
innych podmiotów realizujących zadania własne gminy 
 
a) Przedszkole SS NMP Kombornia (22 dzieci x 3 138 zł) - 

69 036 zł, 
 
b) Przedszkole SS NMP Korczyna (25 dzieci x 3 138 zł) – 

78 450 zł. 
 

3. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy na przewóz 
dzieci niepełnosprawnych (podmiot wybrany w drodze ustawy 
o pożytku publicznym i wolontariacie) w wysokości 16 280 zł - 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Krośnie. 
 

4. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy na usługi 
opiekuńcze (podmiot wybrany w drodze ustawy o pomocy 
społecznej) w wysokości 203 400 zł. 
 

5. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy na realizację 
zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży (podmioty wybrane w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariatu): 
 
a) Gminny Klub Sportowy KOTWICA w Korczynie 

w zakresie piłki nożnej w miejscowości Korczyna 
w kwocie 36 000 zł, 

 
b) Ludowy Klub Sportowy Komborni w zakresie piłki nożnej 

w miejscowości Kombornia  w kwocie 11 000 zł, 
 
c) Ludowy Klub Sportowy zakresie Iskrzyni w zakresie 

tenisa stołowego w miejscowości Iskrzynia w kwocie 
8 000 zł. 

 
6. Ustala się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 

6 500 zł. 
 

§ 8. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawane 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 
85 000 zł. 
 

2. Ustala się wydatki związane z realizację zadań 
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w wysokości - 75 000 zł. 
 

3. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację 
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 
narkomanii. 
 

§ 9. 1. Ustala się dotację przedmiotową dla Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Korczynie w wysokości 
25 000 zł na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do 
urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I. 
 
 

2. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego 
określa załącznik Nr 4. 
 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 
kredytów i pożyczek na: 
 

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu gminy do wysokości 800 000 zł, 
 

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 539 zł, 
 

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 
737 751 zł. 
 

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
 
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetu gminy do wysokości 800 000 zł, 

 
b) dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji 
budżetowej, 

 
c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach 

bankowych w innych bankach, 
 
d) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 

500 000 zł, 
 
e) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek 

organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień 
planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji 
budżetowej z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od 
wynagrodzeń oraz § 4260 energia. 

 
2. Upoważnia się kierownika Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Korczynie do dokonywania innych niż określone 
w art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, zmian w planie 
finansowym w ciągu roku, pod warunkiem, że nie spowoduje to 
zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu. 
 

§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy. 
 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Korczynie i w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 13. chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 
dnia 1 stycznia 2007 r. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy 

 
Władysław Pelczar 
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Załącznik Nr 1 
 
 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KORCZYNA W 2007 ROKU 
 
 Przychody 1 481 041

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 
743 290

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 737 751
 
 Rozchody 743 290

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 
w tym: 
- kredyt na wydatki bieżące 
- kredyt na wydatki bieżące  
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Korczynie - Sporne, Załęże - etap I 
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Korczynie - Sporne, Załęże - etap II 
- pożyczka na budowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy 
- pożyczka na budowę kotłowni w S.P. Kombornia 
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni 
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Korczynie - sekcja Olszyny - etap I 
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Korczynie - sekcja Olszyny - etap II 
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Korczynie - sekcja Olszyny - etap II 
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu 2005 r. 
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu 2006 r. 

50 000
60 000

300 000
50 000
10 000
20 000
50 000
1 000

80 000
69 660
40 000
12 630

 
 
 

Załącznik Nr 2 
 
 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH 
 

Stan środków pieniężnych na początek roku                                  500 zł 
 
I. Przy Szkole Podstawowej w Korczynie (stołówka) 
 
1. Dochody  ogółem                                                                       140 000 zł 
- wpłaty za posiłki                                                                    139 500 zł 
- odsetki                                                                                              500 zł 
 
2. Wydatki ogółem                                                                       140 000 zł 
- wydatki bieżące                                                                    140 000 zł 

w tym: 
- środki żywności                                                           136 500 zł 
 
Stan środków pieniężnych na koniec roku                                       500 zł 
 
 
II. Przy Przedszkolu Samorządowym w Korczynie 
 
Stan środków pieniężnych na początek roku                                      300 zł 
 
1. Dochody ogółem                                                                      60 000 zł 
- wpłaty za posiłki                                                                        59 800 zł 
- odsetki                                                                                               200 zł 
 
2. Wydatki ogółem                                                                          60 000 zł 
- wydatki bieżące                                                                          60 000 zł 

w tym: 
- środki żywności                                                              59 800 zł 
 
Stan środków pieniężnych na koniec roku                                       300 zł 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Podkarpackiego  - 2562 -  Poz. 709 

Załącznik Nr 3 
 
 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Stan środków obrotowych na początek roku                600 zł 
 
1. Przychody ogółem             23 000 zł 
- wpłaty podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za gospodarcze korzystanie 

ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód 
i urządzeń wodnych            23 000 zł 

Razem:               23 600 zł 
 
2. Wydatki ogółem             23 000 zł 
- wydatki bieżące                                                                               23 000 zł 

w tym: 
- edukacja ekologiczna                                                               4 000 zł 
 
Stan środków obrotowych na koniec roku               600 zł 

 
 
 

Załącznik Nr 4 
 
 

Planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Korczynie 
 

Stan funduszu obrotowego na początek roku                                            5 500 zł 
 
1. Przychody ogółem             126 965 zł 
- opłata za pobór wody i zrzut ścieków                                         103 600 zł 
- dotacje                                                                                           23 365 zł 
 
2. Wydatki ogółem             126 965 zł 

w tym: 
- wydatki bieżące             126 965 zł 
 
Stan funduszu obrotowego na koniec roku               5 500 zł 
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UCHWAŁA Nr VII/28/07 
RADY GMINY MEDYKA 

z dnia 27 lutego 2007 r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hurko” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Medyka uchwala, co następuje: 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Stwierdzając zgodność z ustaleniami studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Medyka uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/22/02 Rady 
Gminy Medyka z dnia 10 lipca 2002 r. uchwala się miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego „Hurko” zwany dalej 
planem. 
 

2. Plan obejmuje granicami obszar o powierzchni 20,39 ha 
położony w miejscowości Hurko w zakolustarego koryta rzeki 
San w sąsiedztwie istniejącej, czynnej kopalni odkrywkowej 
kruszywa naturalnego na terenie miejscowości Hureczko. 
 

3. Załącznikiem do uchwały jest rysunek planu w skali 
1:2000, który obowiązuje w zakresie stanowionych oznaczeń 
graficznych zawartych w legendzie. 
 

§ 2. 1. Tereny o różnym przeznaczeniu wyodrębnione 
w obszarze planu liniami rozgraniczającymi oznaczone są 
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w rysunku planu symbolami literowymi odpowiadającymi ich 
funkcji ustanowionej przepisami szczegółowymi uchwały. 
 

2. Ustala się przeznaczenie: 
 
1) terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem PG 

o powierzchni łącznej 20,01 ha pod odkrywkową 
eksploatacje kruszywa naturalnego, 

 
2) terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem KDW 

o powierzchni 0,38 ha pod komunikację. 
 

§ 3. 1. W obszarze planu należy uwzględnić warunki 
zagospodarowania terenów i eksploatacji złoża kruszywa 
naturalnego wynikające z przepisów odrębnych w związku 
z położeniem w granicach terenu górniczego gazu ziemnego 
„Przemyśl” utworzonego decyzją Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1997 r. 
Nr GK/wk/MN/2923/97. 
 

2. W obszarze planu należy uwzględnić warunki 
zagospodarowania terenów wynikające z przepisów odrębnych 
w związku z występowaniem w jego granicach terenów 
górniczych kruszywa naturalnego: 
 
1) „Hureczko I” utworzonego decyzją Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2003 r. Nr ŚR.II.7412-
195/03, 

 
2) „Hurko I”, „Hurko II” i „Hurko III” utworzonych decyzją 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 grudnia 2004 r. 
Nr ŚR.II.7412-115/04. 

 
Rozdział II 

Przepisy szczegółowe 
 

§ 4. 1. Ustanawia się tereny odkrywkowej eksploatacji 
złoża kruszywa naturalnego bez przeróbki kruszywa oznaczone 
w rysunku planu symbolami: 
 
- 1PG o pow. 19,56 ha, 
 
- 2PG o pow. 0,45 ha. 
 

2. Ustala się następujące zasady i warunki eksploatacji 
złoża: 
 
1) obowiązuje zachowanie wyznaczonego przez 

nieprzekraczalne linie eksploatacji kruszywa pasa 
ochronnego terenów sąsiadujących z terenem wyrobiska 
odkrywkowego o szerokości: 

 
a) 6 m od linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej 

oznaczony w rysunku planu symbolem KDW, 
 
b) 6 m od dróg przebiegających stycznie do obszaru planu od 

stron; północno-zachodniej, wschodniej i południowej 
(poza obszarem planu), 

 
c) 6 m od granic terenu wyrobiska oznaczonego symbolem 

1PG z terenami rolnymi (poza obszarem planu), 
 
2) obowiązuje zachowanie pasa ochronnego napowietrznej 

linii elektroenergetycznej WN w terenie oznaczonym 
symbolem 1PG o szerokości nie mniejszej, niż 10 m od 
najbliższej wyrobisku krawędzi fundamentu podpory linii, 

 

3) zagospodarowanie i sposób użytkowania pasa ochronnego, 
o którym mowa w punkcie 1 nie może utrudniać 
eksploatacji wyrobiska oraz użytkowania terenów 
chronionych, 

 
4) wymaga się, aby eksploatacja odkrywkowa złoża 

kruszywa prowadzona była w sposób gwarantujący 
ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed 
zanieczyszczeniem oraz ochronę warstwy izolującej 
poziom wodonośny przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, 

 
5) masy ziemne stanowiące warstwy nadkładu 

magazynowane w granicach terenu w pasach ochronnych 
wyrobisk odkrywkowych i wykorzystane do prac 
rekultywacyjnych po zakończeniu eksploatacji złoża, 

 
a) dopuszcza się składowanie części mas ziemnych nadkładu 

poza obszarem planu na terenie sąsiadującej z obszarem 
od strony zachodniej czynnej kopalni odkrywkowej 
kruszywa, 

 
6) zakazuje się sztucznego obniżania poziomu wód 

gruntowych przez odprowadzanie wody z dołów 
pourobkowych, 

 
7) zakazuje się lokalizowania na terenach w obszarze planu 

jakichkolwiek obiektów, budowli i urządzeń budowlanych, 
 
8) obsługa komunikacyjna terenów eksploatacji kruszywa PG 

od drogi wewnętrznej oznaczonej w rysunku planu 
symbolem KDW oraz od dróg przebiegających stycznie do 
obszaru planu od stron; północno-zachodniej, wschodniej i 
południowej (poza obszarem planu), 

 
9) ustala się poeksploatacyjne rolnicze wykorzystanie 

powstałych w wyniku wydobycia kruszywa zbiorników 
wodnych na cele gospodarki rybackiej z dopuszczeniem 
wykorzystania rekreacyjnego. 

 
§ 5. 1. Ustanawia się teren drogi wewnętrznej dowiązanej 

do dróg istniejących poza obszarem planu oznaczony w rysunku 
planu symbolem KDW o pow. 0,38 ha. 
 

2. Szerokość pasa drogi w liniach rozgraniczających 6 m, 
jezdnia dostosowana do ruchu ciężarowego. 
 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

 
§ 6. Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się 

dotychczasowy sposób użytkowania terenów w obszarze planu. 
 

§ 7. Ustala się zerową stawkę procentową służącą 
naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w związku z uchwaleniem planu. 
 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Andrzej Dziadek 
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UCHWAŁA Nr V/33/07 
RADY GMINY PRZEMYŚL 

z dnia 22 marca 2007 r. 
 

zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 12 i art. 14 
pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze 
zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze 
zmianami) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zmianami) 
Rada Gminy Przemyśl uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 1119/06 Rady Gminy Przemyśl z dnia 
6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz 
wynagrodzenia za inkaso zmienia się treść załącznika Nr 1 do 

uchwały noszącego nazwę wykaz inkasentów uprawnionych do 
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, który 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
Arkadiusz Wiśniowski 

 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr V/33/07 
Rady Gminy Przemyśl 

z dnia 22 marca 2007 r. 
 
 

Wykaz inkasentów uprawnionych do poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
 
 

Lp. Nazwa inkasneta Miejsce poboru Stawka wynagrodzenia 
1. Sołtys wsi Bełwin Bełwin 7% 
2. Tadeusz Jakubowski Grochowce 7% 
3. Sołtys wsi Hermanowice Hermanowie 7% 
4. Sołtys wsi Krówniki Krówniki 7% 
5. Sołtys wsi |Kuńkowce Kuńkowce 7% 
6. Sołtys wsi Łętownia Łętownia 7% 
7. Sołtys wsi Łuczyce Łuczyce 7% 
8. Sołtys wsi Malhowice Malhowice 7% 
9. Sołtys wsi Nehrybka Nehrybka 7% 
10. Sołtys wsi Ostrów Ostrów 7% 
11. Sołtys wsi Pikulice Pikulice 7% 
12. Sołtys wsi Rożubowice Rożubowice 7% 
13. Daniel Gołębiowski Stanisławczyk 7% 
14. Sołtys wsi Ujkowice Ujkowice 7% 
15. Sołtys wsi Wapowce Wapowce 7% 
16. Sołtys wsi Witoszyńce Witoszyńce 7% 
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UCHWAŁA Nr VI/33/07 
RADY GMINY TARNOWIEC 

z dnia 21 marca 2007 r. 
 

w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2007 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,pkt. 9 lit. „d”, lit. „i”, 
pkt. 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 art. 195 ust. 2 
i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; z późn. zm.) Rada Gminy 
Tarnowiec uchwala co następuje. 
 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2007 rok 
w wysokości 18 363 440,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały, w tym: 
 
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 
ustawami w wysokości 3 325 127,00 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2007 rok 

w wysokości 20 835 537,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwały, w tym: 
 
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 
ustawami w wysokości 3 325 127,00 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 

2 472 097,45 zł, który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z: 
 
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 

2 096 883,24 zł, 
 
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 
375 214,21 zł. 

 
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 005 152,29 zł 

oraz rozchody budżetu w kwocie 533 054,84 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 4. 
 

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 
100 000,00 zł. 
 

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 455 712,00 zł 
na podwyżki wynagrodzeń oraz odprawy emerytalne dla 
nauczycieli. 
 

§ 3. W wykazie stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej 
uchwały określa się limity wydatków na wieloletni program 
inwestycyjny. 
 

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5. Określa się wydatki związane z wieloletnim 
programem inwestycyjnym pn. „Rozwój infrastruktury w Gminie 
Tarnowiec” w kwocie 2 574 856,00 zł w tym: 
 

1) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z oczyszczalnią ścieków we wsi Tarnowiec w wysokości 
2 463 268,00 zł, 
 

2) wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji 
sanitarnej Dobrucowa - Sądkowa w kwocie 111 588,00 zł. 
 

§ 6. Ustala się wydatki na projekt realizowany ze środków 
pochodzących z Unii Europejskiej pn.  
„Rozwój infrastruktury w Gminie Tarnowiec - wykonanie sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi 
Tarnowiec” w kwocie 2 463 268,00 zł finansowane z: 
 

- Funduszu Spójności - 1 528 919,00 zł, 
 

- budżetu gminy - 934 349,00 zł. 
 

§ 7. Określa się wydatki związane z realizacją zadania 
wspólnego w drodze porozumienia pomiędzy Gminą Tarnowiec a 
Gminą Jedlicze polegającego na budowie mostu na rzece Jasiołce 
w Jedliczu w kwocie 32 000,00 zł. 
 

§ 8. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72 500,00 zł i wydatki 
na zadania wynikające z: 
 

1) gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi w kwocie 65 000,00 zł, 
 

2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 
w kwocie 7 500,00 zł. 
 

§ 9. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury - 
Biblioteki Gminnej w Tarnowcu w wysokości 105 560,00 zł. 
 

§ 10. Ustala się dotację celową z budżetu gminy na 
realizację zadań własnych gminy przez inne podmioty 
w wysokości 160 000,00 zł na zadania w zakresie pomocy 
społecznej. 
 

§ 11. Ustala się roczne limity dla: 
 

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 
wysokości 500 000,00 zł, 
 

2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 
2 096 883,24 zł, 
 

3) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów w kwocie 533 054,84 zł. 
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§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
 

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków 
z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2008, 2009 i kwotach wymienionych w załączniku Nr 5, 
 

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie 
występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do 
maksymalnej kwoty 500 000,00 zł, 
 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach 
działu klasyfikacji budżetowej. 
 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Tarnowiec. 
 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Gminy 

 
Tadeusz Śmietana 

 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr VI/33/07 
Rady Gminy Tarnowiec 
z dnia 21 marca 2007 r. 

 
 

Dochody budżetu Gminy Tarnowiec na 2007 rok 
 

Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 
010  Rolnictwo i łowiectwo  

- wpływy z czynszu za obwody łowieckie 
1 400,00
1 400,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
- wpływy z tytułu dostarczania wody 
- wpływy z opłaty stałej 
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z budżetu państwa 
- dotacje celowe otrzymane na remont hydrofornii Tarnowiec - Kwiatkowiska, z funduszy celowych; 
   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

338 018,57
135 000,00
24 100,00

115 765,48
23 153,09

40 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa  

- opłaty za wieczyste użytkowanie  
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych  
- wpływy z najmu lokali  
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
- odsetki 

89 111,00
5 883,00

13 143,00
58 365,00
11 020,00

700,00
750 Administracja publiczna  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
  rządowej zleconych gminie 
- opłaty za wydane dowody osobiste  

82 709,00

80 671,00
2 038,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
  rządowej zleconych gminie 

1 456,00

1 456,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
- wpływy z karty podatkowej  
- podatek od nieruchomości  
- podatek rolny  
- podatek leśny  
- podatek od środków transportowych  
- podatek od spadków i darowizn   
- podatek od czynności cywilnoprawnych  
- odsetki 
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 
- opłata skarbowa  
- opłata eksploatacyjna 
- opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
- podatek dochodowy od osób fizycznych  
- podatek dochodowy od osób prawnych 

 3 901 054,00
2 000,00

956 796,00
416 666,00
23 182,00
36 890,00
4 500,00

30 000,00
6 200,00

26 080,00
15 000,00
25 000,00
4 000,00

72 500,00
2 172 240,00

110 000,00
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758 Różne rozliczenia  
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 
- część oświatowa subwencji ogólnej 
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 
- wpływy z tytułu zwrotu środków za media w lokalach komunalnych 

    8 422 247,00
2 796 695,00
5 600 552,00

 15 000,00
10 000,00

801 Oświata i wychowanie 
  - wpływy za korzystanie z przedszkola 

79 360,00
79 360,00

852 Pomoc społeczna  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
  rządowej zleconych gminom 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  
- zwrot dotacji z PCK w Jaśle za usługi opiekuńcze 
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 
- zwrot zaliczki alimentacyjnej 

3 729 165,80

3 243 000,00
439 000,00
28 165,80
17 000,00
2 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
- opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 

1 718 919,00
190 000,00

1 528 919,00
Ogółem dochody 18 363 440,37
 
 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr VI/33/07 
Rady Gminy Tarnowiec 
z dnia 21 marca 2007 r. 

 
Wydatki budżetu Gminy Tarnowiec na 2007 rok 

 
Dział  Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w zł 
010   Rolnictwo i łowiectwo 13 335,00

 01030  Izby rolnicze  
a) wydatki bieżące, w tym:  
- dotacje 

8 335,00
8 335,00
8 335,00

 01095  Pozostała działalność  
a) wydatki bieżące 

5 000,00
5 000,00

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 103 093,82
 40002  Dostarczanie wody  

a) wydatki bieżące 
103 093,82
103 093,82

600   Transport i łączność 500 000,00
 60016  Drogi publiczne gminne  

a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia 
b) wydatki majątkowe; w tym dotacje 

350 000,00
318 000,00

2 000,00
32 000,00

 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
a) wydatki majątkowe 

150 000,00
150 000,00

700   Gospodarka mieszkaniowa 88 500,00
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

a) wydatki bieżące  
b) wydatki majątkowe 

88 500,00
83 500,00
5 000,00

710   Działalność usługowa 141 000,00
 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  

a) wydatki bieżące 
100 000,00
100 000,00

 71035  Cmentarze  
a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe 

41 000,00
1 000,00

40 000,00
750   Administracja publiczna 2 078 899,00

 75011  Urzędy wojewódzkie  
a) wydatki bieżące, w tym:      
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

167 979,00
167 979,00
149 479,00

 75022  Rady gmin  
a) wydatki bieżące 

58 400,00
58 400,00

 75023  Urzędy gmin  
a) wydatki bieżące, w tym:     
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   

1 731 820,00
1 701 820,00
1 312 295,00
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b) wydatki majątkowe 30 000,00
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

a) wydatki bieżące 
7 000,00
7 000,00

 75095  Pozostała działalność  
a) wydatki bieżące 

113 700,00
113 700,00

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 1 456,00

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
a) wydatki bieżące; w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1 456,00
1 456,00

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 010,00
 75412  Ochotnicze straże pożarne  

a) wydatki bieżące, w tym: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

112 010,00
112 010,00
21 480,00

 75414  Obrona cywilna  
a) wydatki bieżące 

4 000,00
4 000,00

 75478  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
a) wydatki bieżące 

4 000,00
4 000,00

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  35 000,00

 75647  Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych  
a) wydatki bieżące 

35 000,00
35 000,00

757   Obsługa długu publicznego 271 700,00
 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.  

a) wydatki bieżące, w tym:     
- obsługa długu 

271 700,00
271 700,00
271 700,00

758  Różne rozliczenia 555 712,00
 75818  Rezerwy ogólne i celowe  

a) wydatki bieżące, w tym:      
- rezerwa celowa      
- rezerwa ogólna  

555 712,00
555 712,00
455 712,00
100 000,00

801   Oświata i wychowanie 7 495 081,00
 80101  Szkoły podstawowe  

a) wydatki bieżące, w tym:      
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 

5 143 471,00
5 140 971,00
3 931 091,00

2 500,00
 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

a) wydatki bieżące; w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

415 391,00
415 391,00
364 114,00

 80104  Przedszkola 
a) wydatki bieżące, w tym:     
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
b) wydatki majątkowe 

380 177,00
350 177,00
263 822,00
30 000,00

 80110  Gimnazja  
a) wydatki bieżące, w tym:      
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1 427 594,00
1 427 594,00
1 203 545,00

 80113  Dowożenie uczniów do szkół  
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

89 444,00
89 444,00
31 144,00

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
a) wydatki bieżące 

39 004,00
39 004,00

851   Ochrona zdrowia 72 500,00
 85153 Zwalczanie narkomanii 

a) wydatki bieżące 
7 500,00
7 500,00

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                 
a) wydatki bieżące, w tym: 
- wynagrodzenia                          

65 000,00
65 000,00
9 000,00

852   Pomoc społeczna 4 328 145,00
 85202 Domy pomocy społecznej 

a) wydatki bieżące 
72 000,00
72 000,00

 85212 
 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego     3 183 000,00
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a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

  3 183 000,00
   61 880,00

 85213 
 
 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  
a) wydatki bieżące                    

    8 900,00 
8 900,00

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
a) wydatki bieżące 

472 100,00
472 100,00

 85215  Dodatki mieszkaniowe  
a) wydatki bieżące 

15 000,00
15 000,00

 85219  Ośrodki pomocy społecznej  
a) wydatki bieżące w tym:     
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

267 545,00
267 545,00
237 790,00

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
a) wydatki bieżące, w tym 
- dotacje 

160 000,00
160 000,00
160 000,00

 85295  Pozostała działalność          
a) wydatki bieżące 

149 600,00
149 600,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 660 091,00
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

a) wydatki bieżące 
b) wydatki majątkowe 

3 136 775,00
561 919,00

2 574 856,00
 90003  Oczyszczanie miast i wsi  

a) wydatki bieżące w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

1 188 161,00
1 188 161,00

703 683,00
 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

a) wydatki bieżące 
5 000,00
5 000,00

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  
a) wydatki bieżące  
b) wydatki majątkowe 

319 050,00
159 050,00
160 000,00

 90095  Pozostała działalność  
a) wydatki bieżące 

11 105,00
11 105,00

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 302 515,00
 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury   

a) wydatki bieżące, w  tym 
- wynagrodzenia  

15 285,00
15 285,00
3 405,00

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
a) wydatki bieżące, w tym 
- wynagrodzenia  
b) wydatki majątkowe 

181 670,00
131 670,00

3 500,00
50 000,00

 92116  Biblioteki  
a) wydatki bieżące w tym:     
- dotacje  

105 560,00
105 560,00
105 560,00

926   Kultura fizyczna i sport 68 500,00
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  

a) wydatki bieżące, tym: 
- wynagrodzenia 

63 500,00
63 500,00
4 000,00

 92695  Pozostała działalność  
a) wydatki bieżące 

5 000,00
5 000,00

Ogółem wydatki  20 835 537,82
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr VI/33/07 
Rady Gminy Tarnowiec 
z dnia 21 marca 2007 r. 

 
 

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 
oraz wydatki na realizację tych zadań 

 
DOCHODY 

Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 
750 Administracja publiczna  

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich 
80 671,00
80 671,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa  
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
  na prowadzenie i aktualizację  rejestru wyborców 

1 456,00

1 456,00
852 Pomoc społeczna  

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. 
  na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
  z ubezpieczenia społecznego 
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na 
  składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
  społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na 
  wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

3 243 000,00

3 183 000,00

8 900,00

51 100,00
RAZEM  3 325 127,00
 
 

WYDATKI 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 

750  Administracja publiczna 80 671,00

 75011 Urzędy wojewódzkie 
a) wydatki bieżące w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

80 671,00
80 671,00
80 671,00

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 1 456,00

 75101 Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
a) wydatki bieżące w tym; 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

1 456,00
1 456,00
1 456,00

852   Pomoc społeczna 3 243 000,00

 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
a) wydatki bieżące, w tym; 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

3 183 000,00
3 183 000,00

61 880,00

 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 
a) wydatki bieżące 

8 900,00
8 900,00

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
a) wydatki bieżące 

51 100,00
51 100,00

RAZEM   3 325 127,00
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr VI/33/07 
Rady Gminy Tarnowiec 
z dnia 21 marca 2007 r. 

 
 

Przychody oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów 
 

PRZYCHODY 
§ Wyszczególnienie Kwota w zł 

952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 629 938,08
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 375 214,21

Razem  3 005 152,29
 
 

ROZCHODY 
§ Wyszczególnienie Kwota w zł 

992 Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych 533 054,84
 
 
 

Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr VI/33/07 
Rady Gminy Tarnowiec 
z dnia 21 marca 2007 r. 

 
 

Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego 
 
 
1. Nazwa programu: 
„Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji 
Tarnowiec”. 
2. Cel programu: 
a) poprawa warunków ekologicznych, socjalno-bytowych 

mieszkańców. 
3. Jednostka organizacyjna realizująca program - Urząd Gminy 
Tarnowiec. 
4. Okres realizacji programu - 2003 r. - 2009 r. 
5. Łączne nakłady finansowe - 12 541 090,00 zł 
6. Wysokość  wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch 
kolejnych latach: 
a) rok 2007 - 2 574 856,00 zł 
b) rok 2008 - 5 794 988,00 zł 
c) rok 2009 - 521 798,00 zł 

w tym: 
a) budowa oczyszczalni ścieków w m. Tarnowiec ; 
- łączne nakłady finansowe - 4 524 352,00 zł 
- okres realizacji - 2008r. 

- wysokość wydatków w latach: 
- 2007 rok -   - 
- 2008 rok - 4 524 352,00 zł 
- 2009 rok -   - 
b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnowiec 
- łączne nakłady finansowe  - 7 793 150,00 zł 
- okres realizacji - 2005 - 2009 r. 
- wysokość wydatków w latach: 
- 2007 rok - 2 463 268,00 zł 
- 2008 rok - 1 270 636,00 zł 
- 2009 rok - 521 798,00 zł 
c) wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji 

sanitarnej Dobrucowa - Sądkowa: 
- łączne nakłady finansowe - 123 588,00 zł 
- okres realizacji - 2006 - 2007 rok 
- wysokość wydatków w  latach; 
- 2007 rok - 111 588,00 zł 
- 2008 rok - - 
- 2009 rok - - 

 
 
 

Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr VI/33/07 
Rady Gminy Tarnowiec 
z dnia 21 marca 2007 r. 

 
 

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zł) 
 

Stan funduszu obrotowego 
na początek roku 

 Przychody  Wydatki Stan funduszu obrotowego 
na koniec roku 

22 740,82 6 000,00 28 000,00 740,82 
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712 
 

UCHWAŁA Nr IV/19/07 
RADY GMINY ZAKLIKÓW 

z dnia 28 lutego 2007 r. 
 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaklików na rok 2007 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt. 9 lit. „d” i lit. „i” 
oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Zaklików uchwala 
co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 
w kwocie 16.751.625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:  
 
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 
w kwocie 3.879.136 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 

 
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w kwocie 102.111 zł. 
 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 
w kwocie 17.506.625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:  
 
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne 

zdania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.879.136 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 4, 

 
b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomani w kwocie 102.111 zł.  

 
§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2007 rok 

w kwocie 755.000 zł. 
 

2. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2007, 
z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 
ubiegłych w kwocie 380.000 zł. 
 

3. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu gminy ustala 
się pożyczkę w wysokości 755.000 zł. 
 

4. Źródłem sfinansowania rozchodów na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 
380.000 zł, ustalić kredyt bankowy.  
 

5. Ustala się przychody budżetu gminy na rok 2007 
w kwocie 1.135.000 zł i rozchody budżetu gminy na rok 2007 
w kwocie 380.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
 

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek, w tym:  
 

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 
finansowanie planowanego w budżecie gminy deficytu 
w wysokości 755.000 zł, 
 

- spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek w wysokości 380.000 zł, 
 

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu gminy w wysokości 300.000 zł. 
 

§ 4. Ustala się:  
 

1. Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte 
wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 746.700 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
 

2. Limity dla wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w kwocie 1.425.000 zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 6.  
 

§ 5. Ustala się: 
 

1. Plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 
1.215.000 zł oraz plan wydatków w kwocie 1.215.000 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 7. 
 

2. Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych 
w Zaklikowie w kwocie 256.308 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7: 
 
a) dopłata do ceny 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych 

wynosi 3,35 zł x 26.700 m3 co stanowi 89.445 zł, 
 
b) dopłata do ceny 1 m3 składowania i selektywnej zbiórki 

odpadów stałych wynosi 50,96 zł x 2.670 m3 co stanowi 
136.063 zł, 

 
c) dopłata do ceny 1 m3 wody wynosi 0,28 zł x 110.000 m3 

co stanowi 30.800 zł. 
 

§ 6. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla Gminnych 
Instytucji Kultury w kwocie 219.550 zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 8. 
 

2. Ustala się dotacje celowe na sfinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 62.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 9. 
 

3. Ustala się dotacje podmiotową dla Niepublicznego 
Gimnazjum w Łysakowie kwota 118.267 zł (26 dzieci x 
4.548,74 zł = 118.267,00 zł). 
 

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 39.870 zł 
oraz wydatków funduszu w kwocie 39.050 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 10. 
 

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek 
budżetowych w kwocie 299.881 zł oraz wydatków w kwocie 
299.881 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 
 

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Zaklików: 
 
a) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu 

w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 
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b) do lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach nie wykonujących 
bankowej obsługi gminy, 

 
c) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie 

występującego w trakcie roku budżetowego deficytu do 
maksymalnej wysokości 300.000 zł.  

 
§ 10. Upoważnia się kierownika Zakładu Usług 

Komunalnych dokonywania w planie finansowym zakładu 
budżetowego innych zmian niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy 
o finansach publicznych, pod warunkiem że nie spowodują one 
zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Sylwester Piechota 
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Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok 
 

Dz. Wyszczególnienie dochody wg ważniejszych źródeł Plan dochodów 
na 2007 rok 

1 2 3 
630 Turystyka 5.200

 - wpływy z dzierżawy 5.200
700 Gospodarka mieszkaniowa  32.045

 - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości  104
 - wpływy z dzierżawy 24.734
 - wpływy z czynszu najmu mieszkań 6.360
 - wpływy ze sprzedaży mieszkań 847

750 Administracja publiczna  82.121
 - opłaty za druki  1.450
 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  80.671
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  1.365

 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  1.365

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.025.007

 - podatek dochodowy od osób fizycznych  1.786.178
 - podatek dochodowy od osób prawnych  24.000
 - podatek od nieruchomości  1.628.325
 - podatek rolny  170.662
 - podatek leśny  165.518
 - podatek od środków transportowych  59.295
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  3.220
 - podatek od spadków i darowizn  2.000
 - wpływy z opłaty skarbowej  19.578
 - wpływy z opłaty targowej  21.200
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy (wpis o działalności gospodarczej)  3.100
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  6.254
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   102.111
 - podatek od czynności cywilnoprawnych  27.000
 - opłaty egzekucyjne  1.643
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  4.923

758 Różne rozliczenia  8.135.546
 - pozostałe odsetki  13.724
 - część równoważąca   63.246
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 - część oświatowa  5.608.600
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.449.976

852 Pomoc społeczna  4.404.341
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 5.141
 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  3.797.100
 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 602.100

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 66.000
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  66.000
Dochody razem: 16.751.625

 
 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr IV/19/07 

Rady Gminy Zaklików 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
 

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok 
 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków 
na 2007 rok 

1 2 3 4 
010  Rolnictwo i łowiectwo 3.800

 01030 Izby rolnicze  3.800
  Wydatki bieżące  3.800

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 450.800
 40002 Dostarczanie wody  450.800
  Wydatki majątkowe 420.000
  Wydatki bieżące,  30.800
  w tym: dotacja przedmiotowa 30.800

600  Transport i łączność 526.500
 60016 Drogi publiczne gminne  526.500
  Wydatki bieżące  526.500

630  Turystyka 16.500
 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  16.500
  Wydatki bieżące,  16.500
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 9.000

700  Gospodarka mieszkaniowa 25.500
 70095 Pozostała działalność 25.500
  Wydatki bieżące  25.500

710  Działalność usługowa 15.000
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15.000
  Wydatki bieżące 15.000

750  Administracja publiczna 1.332.591
 75011 Urzędy wojewódzkie 154.318
  Wydatki bieżące,  154.318
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 144.485
 75022 Rady gmin 64.314
  Wydatki bieżące 64.314
 75023 Urzędy gmin  1.069.870
  Wydatki bieżące,  1.015.870
  w tym: wynagrodzenia i pochodne  845.950
  Wydatki majątkowe  54 .000
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.000
  Wydatki bieżące 8.000
 75095 Pozostała działalność  36.089
  Wydatki bieżące  36.089
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751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 1.365

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  1.365
  Wydatki bieżące  1.365
  w tym: wynagrodzenia i pochodne  600

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170.344
 754512 Ochotnicze straże pożarne  170.344
  Wydatki bieżące, 170.344
  w tym: wynagrodzenia i pochodne  32.728

757  Obsługa długu publicznego 20.632
 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 20.632
  Wydatki bieżące  20.632

801  Oświata i wychowanie 7.637.417
 80101 Szkoły podstawowe 3.920.170
  Wydatki bieżące,  3.920.170
  w tym: wynagrodzenia i pochodne  3.170.181
 80104 Przedszkola  1.071.395
  Wydatki bieżące,  1.071.395
  w tym: wynagrodzenia i pochodne  893.261
 80110 Gimnazja  1.786.485
  Wydatki bieżące, 1.668.218
  w tym: wynagrodzenia i pochodne  1.354.515
  w tym: dotacja celowa 118.267
 80113 Dowożenie uczniów do szkół  120.000
  Wydatki bieżące 120.000
 80120 Licea ogólnokształcące  682.672
  Wydatki bieżące, 682.672
  w tym: wynagrodzenia i pochodne                 588.932
 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.000
  Wydatki bieżące 9.000
 80195 Pozostała działalność  47.695
  Wydatki bieżące 47.695
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.000

851  Ochrona zdrowia 102.111
 85153 Zwalczanie narkomani 5.000
  Wydatki bieżące 5.000
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  97.111
  Wydatki bieżące 97.111
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 9.754

852  Pomoc społeczna 4.696.420
 85202 Domy pomocy społecznej 80.000
  Wydatki bieżące  80.000

 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.515.600

  Wydatki bieżące,  3.515.600
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 83.864

 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 25.800

  Wydatki bieżące  25.800
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   644.300
  Wydatki bieżące  644.300
 85215 Dodatki mieszkaniowe  38.900
  Wydatki bieżące  38.900
 85219 Ośrodki pomocy społecznej  172.988
  Wydatki bieżące, 172.988
  w tym: wynagrodzenia i pochodne  158.528
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 97.732
  Wydatki bieżące,  97.732
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 66.790
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 85295 Pozostała działalność  121.100
  Wydatki bieżące  121.100

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.206.095
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  1.752.145
  Wydatki bieżące, 89.445
  w tym: dotacja przedmiotowa 89.445
  Wydatki majątkowe  1.662.700
 90002 Gospodarka odpadami       136.085
  Wydatki bieżące,  136.085
  w tym: dotacja przedmiotowa 136.063
 90003 Oczyszczalnie miast i wsi  40.365
  Wydatki bieżące  40.365
 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.500
  Wydatki bieżące  3.500
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 258.000
  Wydatki bieżące  243.000
  Wydatki majątkowe 15.000
 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.500
  Wydatki bieżące 1.500
 90095 Pozostała działalność  14.500
  Wydatki bieżące 14.500

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 239.550
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  168.780
  Wydatki bieżące,  168.780
  w tym: dotacje podmiotowe 168.780
 92116 Biblioteki  50.770
  Dotacje podmiotowe 50.770
 92195 Pozostała działalność 20.000
  Wydatki majątkowe 20.000

926  Kultura fizyczna i sport 62.000
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  62.000
  Dotacja celowa 62.000

  Wydatki razem: 17.506.625
 
 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr IV/19/07 

Rady Gminy Zaklików 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
 

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2007 
 
Przychody  

§ Wyszczególnienie 
Kwota  

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  1.135.000
 
 
Rozchody 

§ Wyszczególnienie 
Kwota  

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  380.000
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr IV/19/07 

Rady Gminy Zaklików 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
zleconych gminie na rok 2007 

 
Dochody 
 

Dział Wyszczególnienie Dochody 
750 Administracja publiczna 80.671

 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  80.671

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.365

 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.365

852 Pomoc społeczna 3.797.100

 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  3.797.100

 RAZEM : 3.879.136
 
 
Wydatki 
 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki 
750  Administracja publiczna 80.671

 75011 Urzędy wojewódzkie  80.671
  Wydatki bieżące, 80.671
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 80.671

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa 1.365

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.365
  Wydatki bieżące 765
  w tym: wynagrodzenia i pochodne  600

852  Pomoc społeczna 3.797.100

 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego  3.515.600

 Wydatki bieżące, 3.515.600
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 83.864

 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 25.800

  Wydatki bieżące  25.800
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 184.000
  Wydatki bieżące  184.000
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   71.700
  Wydatki bieżące, 71.700
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 66.790

  RAZEM : 3.879.136
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr IV/19/07 

Rady Gminy Zaklików 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
 

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2007 ROK 
 

Dz. Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków 
na 2007 rok 

1 2 3 6 
400  420.000

 40002 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  

420.000
  Sieć wodociągowa Dąbrowa, Łysaków 200.000
  Sieć wodociągowa Zdziechowice – Radna Góra  20.000
  Rozbudowa ujęcia wody 200.000

750  Administracja publiczna 54.000
 75023 Urzędy gmin 44.000
  - remont Urzędu Gminy  44.000
  - zakup komputera i programów 10.000

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  252.700
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 237.700
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdziechowicach  237.700
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.000
  - wymiana lamp oświetleniowych w Karkówce  7.000
  - wymiana lamp oświetleniowych w Lipie 5.000
  - wymiana lamp oświetleniowych w Zdziechowicach  3.000

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000
 92195 Pozostała działalność 20.000
  Budynek w Gielni 10.000
  Budynek w Irenie 3.000
  Budynek Kol. Łysaków 7.000

  Ogółem: 746.700
 
 
 

Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr IV/19/07 

Rady Gminy Zaklików 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
 

Limity wydatków na 2007 rok na wieloletni program inwestycyjny zadania 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie i Lipie etap III część 3” 

 
Limity środków Nazwa 

2007 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie i w Lipie etap III, część 3  1.425.000
Środki własne  1.425.000
w tym: kanalizacja Lipa                600.000
            kanalizacja Zaklików    825.000
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Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr IV/19/07 

Rady Gminy Zaklików 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
 

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2007 rok Zakład Usług Komunalnych w Zaklikowie 
 

Wyszczególnienie Kwota 
Stan funduszu obrotowego na początek roku 27.700

Przychody 1.215.000
w tym dotacja przedmiotowa: 
a) do ceny wody do 110.000 m3 (stawka do 1 m3 - 0,28 zł - wynosi 30.800 zł) 
b) do ceny odprowadzonych ścieków do 26.700 m3 (stawka do 1 m3 – 3,35 zł - wynosi 89.445 zł) 
c) do ceny 1m³ składowania i selektywnej zbiórki odpadów stałych (2 670 m3 x 50,96 - wynosi 136.063 zł) 

256.308
30.800
89.445

136.063
Wydatki 1.215.000

w tym: Stan funduszu obrotowego na koniec roku 27.700
 
 

Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr IV/19/07 

Rady Gminy Zaklików 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury na 2007 rok 

 
Dz. Rozdział Nazwa Instytucji Kultury Kwota dotacji Cel 
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 219.550  

 92109 Dom Kultury w Zaklikowie 168.780 Działalność bieżąca z zakresu kultury 
oraz organizacji imprez kulturalnych 

 92116 Biblioteka w Zaklikowie  50.770 Działalność bieżąca biblioteki  
 
 

Załącznik Nr 9 
do uchwały Nr IV/19/07 

Rady Gminy Zaklików 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
Wykazu dotacji na realizację zadań własnych gminy 

realizowanych przez inne podmioty na 2007 rok 
 

Dział Kwota dotacji Nazwa zadania 
926 62.000 Kultura fizyczna i sport 

 22.000 1. Organizacja rozgrywek drużyn w piłce nożnej z terenu całej gminy „młodziki”. 
 22.000 2. Organizacja rozgrywek drużyn w piłce nożnej z terenu całej gminy „juniorzy”. 
 18.000 3. Organizacja rozgrywek drużyn w piłce nożnej z terenu całej gminy „seniorzy”. 

Ogółem : 62.000 
 
 

Załącznik Nr 10 
do uchwały Nr IV/19/07 

Rady Gminy Zaklików 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
 
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok 

 
Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu 

Wyszczególnienie  Kwota zł 

Stan środków z roku poprzedniego (przewidywane)  19.816
Za korzystanie ze środowiska w tym: 
- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych  20.054

Razem przychody  39.870
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Konkurs ekologiczny  1.050
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami  5.000
- likwidacja dzikich wysypisk  
- sprzątanie świata 2007   2.000
  
Utrzymanie i urządzenie terenów zieleni   31.000
- urządzenie zieleni przy ul. Widok, ul. Anny Nagórskiej oraz skwerku przy przystanku PKS w Zaklikowie   
Razem wydatki   39.050
Stan środków na koniec roku  820

 
 
 

Załącznik Nr 11 
do uchwały Nr IV/19/07 

Rady Gminy Zaklików 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

 
 

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Oświacie na rok 2007 
 

                                                                                  w pełnych złotych 
Wyszczególnienie Publiczne Przedszkole w Zaklikowie 
Dochody 47.990 
w tym: odpłatność za wyżywienie 47.990 
Wydatki 47.990 
w tym: wydatki bieżące 47.990 

 
Wyszczególnienie Publiczne Przedszkole w Lipie 
Dochody 36.140 
w tym: odpłatność za wyżywienie 36.140 
Wydatki 36.140 
w tym: wydatki bieżące 36.140 

 
Wyszczególnienie Przedszkole w Zdziechowicach 
Dochody 16.400 
w tym: odpłatność za wyżywienie 16.400 
Wydatki 16.400 
w tym: wydatki bieżące 16.400 

 
Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa w Zaklikowie 
Dochody 78.000 
w tym: odpłatność za wyżywienie 78.000 
Wydatki 78.000 
w tym: wydatki bieżące 78.000 
  
Dochody 3.727 
w tym: prowizje od ubezpieczeń 3.727 
Wydatki 3.727 
w tym: wydatki bieżące  3.727 

 
Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa w Lipie 
Dochody 74.000 
w tym: odpłatność za wyżywienie 74.000 
Wydatki 74.000 
w tym: wydatki bieżące 74.000 
  
Dochody 1.800 
w tym: prowizje od ubezpieczeń 1.800 
Wydatki 1.800 
w tym: wydatki bieżące  1.800 

 
Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa w Zdziechowicach 
Dochody 40.000 
w tym: odpłatność za wyżywienie 40.000 
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Wydatki 40.000 
w tym: wydatki bieżące 40.000 
Dochody 1.824 
w tym: prowizje od ubezpieczeń 1.824 
Wydatki 1.824 
w tym: wydatki bieżące  1.824 

        DOCHODY razem: 299.881 zł 
       WYDATKI razem: 299.881 zł 
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UCHWAŁA Nr II/10/07 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI 

z dnia 2 marca 2007 r. 
 

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2007 r. 
 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 10 Statutu Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 18 
poz. 359 z dnia 15 marca 2003 r.) Zgromadzenie Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki na 2007 r. w wysokości 1.520.000,00 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały. 
 

2. Uchwala się wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki na 2007 r. w wysokości 1.520.000,00 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 
 

3. Zatwierdza się do realizacji zadania wymienione 
w załączniku Nr 4 do uchwały. 
 

§ 2. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki do przeniesień wydatków między paragrafami 
i rozdziałami budżetu. 
 

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa 
w 2008 roku - na łączną kwotę 60.000,00 zł. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. 
 

§ 5. Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

 
Zbigniew Staniszewski 

 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr II/10/07 

Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 
z dnia 2 marca 2007 r. 

 
Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2007 rok wg działów, rozdziałów i § 

 
Klasyfikacja 

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2007r. 

750   Administracja publiczna 1.208.900,00
 75095  Pozostała działalność 1.208.900,00

  2900 
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 
zadań bieżących 

1.161.900,00

  6650 Wpływy z wpłat gmin i jednostek sam. teryt. oraz zw. gmin na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 47.000,00

758   Różne rozliczenia 100,00
 75814  Różne rozliczenia finansowe 100,00
  0920 Pozostałe odsetki 100,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 311.000,00
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 311.000,00
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  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych 311.000,00

   RAZEM 1.520.000,00
 
 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr II/10/07 

Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 
z dnia 2 marca 2007 r. 

 
Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wg źródeł ich powstania na 2007 rok 

 
Lp. Źródło powstania dochodu Plan na 2007 rok 
1. Wpłaty składek członkowskich 169.900,00
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 100,00
3. Dochody z dzierżawy kanalizacji 311.000,00
4. Wpłaty z gmin na dofin. działalności bieżącej 992.000,00
5. Wpłaty z gmin na zakupy inwestycyjne 47.000,00

 RAZEM 1.520.000,00
 
 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr II/10/07 

Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 
z dnia 2 marca 2007 r. 

 
Wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2007 rok wg działów, rozdziałów i § 

 
Klasyfikacja 

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2007 r. 

750   Administracja publiczna 1.359.000,00
 75095  Pozostała działalność 1.359.000,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.000,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz. 65.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600.000,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113.000,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 15.500,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57.400,00
  4260 Zakup energii 9.000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 176.500,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.100,00
  4370 Opłaty z tyt. zak. usł. telekom. tel. stacjon. 30.000,00
  4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia .biurowe 1.500,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 25.000,00
  4430 Różne opłaty i składki 5.000,00
  4440 Odpisy na Zak. Fun. Świad. Socjalnych 10.000,00
  4480 Podatek od nieruchomości 150.000,00
  4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukarsk. 5.000,00
  6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 47.000,00

   

RAZEM: 
w tym : majątkowe 
             bieżące 
z tego: wynagrodzenia i pochodne 

1.359.000,00
47.000,00

1.312.000,00
773.500,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 161.000,00
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 161.000,00
  4270 Zakup usług remontowych 161.000,00

   

RAZEM: 
w tym: majątkowe 
            bieżące 
z tego: wynagrodzenia i pochodne 

161.000,00
0,00

161.000,00
0,00

   OGÓŁEM 1.520.000,00
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr II/10/07 

Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 
z dnia 2 marca 2007 r. 

 
 

Uzasadnienie do zał. Nr 1 
„Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2007 r. 

wg działów, rozdziałów i paragrafów”. 
 
 
Planowane dochody Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2007 r. 
wynoszą - 1.520.000,00 zł. 
 
Dział 750 Administracja publiczna plan - 1.208.900,00 zł 
Rozdział 75095 Pozostała działalność plan - 1.208.900,00 zł 
 
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  
plan - 1.161.900,00 zł 
 
Dochody tego § stanowią wpłaty składek członkowskich od gmin 
zrzeszonych w Związku, oraz wpłaty gmin biorących udział 
w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Funduszu Spójności 
„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” 
Nr 2005/PL/16/C/PE/007. 
 
§ 6650 Wpływy z wpłat gmin i jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan - 47.000,00 zł 
 
Dochody tego § będą stanowić kwoty wpłacone przez gminy 
biorące   udział   w   przedsięwzięciu   realizowanym   w   ramach  
 
 

Funduszu Spójności „Program poprawy czystości zlewni rzeki 
Wisłoki” Nr 2005/PL/16/C/PE/007. 
 
Dział 758 Różne rozliczenia plan - 100,00 zł 
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan - 100,00 zł 
 
§ 0920 Pozostałe odsetki plan - 100,00 zł 
 
Dochody stanowią odsetki bankowe od środków finansowych 
zgromadzonych na kontach Związku. 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan - 
311.000,00 zł 
 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - 
311.000,00 zł 
 
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze - 311.000,00 zł 
 
Dochody tego § obejmują wpływy z dzierżawy kanalizacji 
zrealizowanej w ramach projektu PHARE 2001 „Rozwój turystyki 
w okolicach Jasła” Nr PL 0106 04 02. 

 
 
 

Uzasadnienie do zał. Nr 3 
„Wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

na 2007 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów” 
 
Planowane wydatki Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2007 r. 
wynoszą 1.520.000,00 zł. 
 
Dział 750 Administracja publiczna plan - 1.359.000,00 zł 
Rozdział 75095 Pozostała działalność plan - 1.359.000,00 zł 
 
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
plan - 2.000,00 zł 
Paragraf ten obejmuje wypłatę ekwiwalentu za używanie 
własnych przyborów do pisania. 
 
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan - 
65.000,00 zł 
Paragraf ten obejmuje wypłaty diet dla członków Zarządu za 
udział w posiedzeniach Zarządu oraz diet dla członków 
Zgromadzenia za udział w posiedzeniach Zgromadzenia. 
 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan - 
600.000,00 zł 
 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan - 25.000,00 zł 
 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pan - 113.000,00 zł 
 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan - 15.500,00 zł 
 
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan - 20.000,00 zł 
W/w paragrafy obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych od 
wynagrodzeń. 
 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan - 57.400,00 zł 
Kwota przeznaczona jest na zakupy bieżące materiałów 
biurowych i koniecznego wyposażenia biurowego. 
 
§ 4260 Zakup energii plan - 9.000,00zł 
Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej 
i gazu do siedziby Związku. 
 
§ 4300 Zakup usług pozostałych plan - 176.500,00 zł 
Główne wydatki tego paragrafu to: koszty zatrudnienia na umowę 
zlecenia specjalistów ds. technicznych, usługi pocztowe, usługi 
bankowe, koszty szkoleń. 
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§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan - 2.100,00 zł 
Koszty usług internetowych. 
 
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii stacjonarnej 
plan - 30.000zł 
Koszty usług telefonicznych. 
 
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe plan - 
1.500,00 zł 
Koszty najmu budynku siedziby Związku. 
 
§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan - 25.000,00 zł 
Koszty delegacji służbowych. 
 
§ 4430 Różne opłaty i składki plan - 5.000,00 zł 
Paragraf ten obejmuje koszty ubezpieczenia mienia Związku 
w PZU oraz składkę członkowską do Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin. 
 
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
plan - 10.000,00 zł 
Koszty odpisu na ZFŚS zgodnie z przepisami ustawy 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym. 
 

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan - 150.000,00 zł 
Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą 
o podatkach i opłatach lokalnych jak również uchwały Rady 
Miasta Jasła i Rady Gminy Dębowiec w sprawie podatku od 
nieruchomości. 
 
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 
i urządzeń kserograficznych 
plan - 5.000,00 zł 
Koszty zakupu materiałów papierniczych.  
 
§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 
plan - 47.000,00 zł 
Paragraf ten obejmuje zakup komputerów, kserokopiarki oraz 
klimatyzację pomieszczeń. 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan - 
161.000,00 zł 
 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - 
161.000,00 zł 
 
§ 4270 Zakup usług remontowych plan - 161.000,00 zł 
Wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem kanalizacji. 
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