UCHWAŁA NR IV / 17 / 11
RADY GMINY HACZÓW
z dnia 27 stycznia 2011 r.
uchwała budżetowa Gminy Haczów na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.
239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.), w związku
z art 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 22.844.790,00 zł, w tym
1) dochody bieżące w kwocie 20.648.315,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie: 2.196.475,00 zł - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie
1.946.475,00 zł
wg tabeli podanej poniżej:
Dział Rozdział
010
01095

§

Źródło dochodów

500,00zł

Dochody bieżące

500,00 zł

Pozostała działalność

500,00 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 /czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich/
700
70005

472 914,00 zł

Dochody bieżące

268 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

472 914,00 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
0920 Pozostałe odsetki

750

7 000,00 zł
260 000,00 zł

1 000,00 zł

Dochody majątkowe:

204 914,00 zł

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

204 914,00 zł

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /UE-RPO środki na realizację
inwestycji "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów
w budynkach Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej" - dotyczy WTZ/
(refundacja wydatków poniesionych za 2010 w kwocie 5.737,50 zł oraz za rok 2011 w kwocie
199.176,50 zł)

72095

500,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

720

Kwota

Rolnictwo i łowiectwo

204 914,00 zł

Informatyka

400 153,00 zł

Dochody majątkowe

400 153,00 zł

Pozostała działalność

400 153,00 zł

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

400 153,00 zł

6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień ("PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013)

400 153,00 zł

Administracja publiczna

Id: XUONO-EYYYT-DJCCO-DZTAN-OLPAI. Podpisany

124 771,00 zł
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Dochody bieżące
75011

Urzędy wojewódzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0920 Pozostałe odsetki

75045

Kwalifikacja wojskowa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

751

75101

75601
75615

4 096 830,00 zł

Dochody bieżące

4 096 830,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 000,00 zł

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

2 000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

738 200,00 zł
690 000,00 zł

0320 Podatek rolny

25 000,00 zł

0330 Podatek leśny

15 600,00 zł

0340 Podatek od środków transportowych

3 000,00 zł

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

4 000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

600,00 zł
868 000,00 zł

0310 Podatek od nieruchomości

306 000,00 zł

0320 Podatek rolny

467 000,00 zł

0330 Podatek leśny

13 000,00 zł

0340 Podatek od środków transportowych

25 000,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

5 000,00 zł
50 000,00 zł
2 000,00 zł
85 400,00 zł
16 000,00 zł
7 400,00 zł
62 000,00 zł
2 403 230,00 zł
2 396 230,00 zł
7 000,00 zł

Różne rozliczenia

12 315 001,00 zł

Dochody bieżące

12 315 001,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

75831

1 530,00 zł

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

0410 Wpływy z opłaty skarbowej

75807

300,00 zł

1 530,00 zł

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75801

300,00 zł

1 530,00 zł

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

758

40 000,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

0360 Podatek od spadków i darowizn

75621

40 000,00 zł

Dochody bieżące

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75618

84 471,00 zł

1 530,00 zł

0310 Podatek od nieruchomości

75616

84 471,00 zł

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

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
756

124 771,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Id: XUONO-EYYYT-DJCCO-DZTAN-OLPAI. Podpisany

7 559 832,00 zł
7 559 832,00 zł
4 532 341,00 zł
4 532 341,00 zł
222 828,00 zł
222 828,00 zł
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801

Oświata i wychowanie
Dochody bieżące
80101

Szkoły podstawowe
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
0920 Pozostałe odsetki
Dochody majątkowe, w tym

Przedszkola

Gimnazja
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
0920 Pozostałe odsetki
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów /zwrot za media/
Stołówki szkolne i przedszkolne
0830 Wpływy z usług / wpłaty za żywienie/
0970 Wpływy z różnych dochodów /dopłata do jogurtów i mleka/

852
85212

22 635,00 zł
200,00 zł
8 000,00 zł
14 435,00 zł

1 018,00 zł
858,00 zł

160,00 zł
4 820,00 zł
120,00 zł
4 700,00 zł
235 000,00 zł
188 000,00 zł
47 000,00 zł
3 240 900,00 zł
3 240 900,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 003 200,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 987 200,00 zł
16 000,00 zł

14 200,00 zł

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

9 200,00 zł

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

5 000,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

85216

858 993,00 zł

Dochody bieżące

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zwroty przez dłużnika
alimentacyjnego/

85214

1 108 993,00 zł

Pomoc społeczna

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

85213

1 000,00 zł

858 993,00 zł

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Gmina Korczyna na dzieci
uczęszczające do przedszkola niepublicznego/

80148

810,00 zł

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów / opłata stała za przedszkole/

80114

1 110 803,00 zł

250 000,00 zł

0920 Pozostałe odsetki

80110

265 283,00 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
6260 kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych /z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - budowa
sali gimnastycznej we Wzdowie/

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /UE - RPO środki na
realizację inwestycji "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy
Haczów w budynkach Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej" - dotyczy SP
Haczów/ (refundacja wydatków poniesionych za rok 2009 w kwocie 153.320,51 zł, rok 2010
w kwocie 87.225,49, w 2011 w kwocie 618.447,00 zł)
80104

1 374 276,00 zł

Zasiłki stałe
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

Id: XUONO-EYYYT-DJCCO-DZTAN-OLPAI. Podpisany

47 400,00 zł
47 400,00 zł
42 800,00 zł
42 800,00 zł

Strona 3

85219

Ośrodki pomocy społecznej

116 300,00 zł

0920 Pozostałe odsetki

1 300,00 zł

0970 Wpływy z różnych dochodów /zwrot za media/

6 200,00 zł

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

17 000,00 zł

0830 Wpływy z usług /wpłaty za usługi opiekuńcze/

5 000,00 zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
900
90001

12 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

817 915,00 zł

Dochody bieżące

335 500,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

549 415,00 zł

0830 Wpływy z usług /wpłaty za przyłącza kanalizacyjne/

67 000,00 zł

Dochody majątkowe, w tym:

482 415,00 zł

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

482 415,00 zł

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /UE - PROW "Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Wzdów, Jasionów i Jabłonica Polska/ (refundacja wydatków
poniesionych za rok 2009 - 118.810,60 zł, za 2010 w kwocie 355.450,82 zł oraz za rok 2011
w kwocie 8.153,58 zł)
90003

Oczyszczanie miast i wsi

482 415,00 zł

261 000,00 zł

0830 Wpływy z usług /wpłaty za śmieci/

260 000,00 zł

0920 Pozostałe odsetki
90019

108 800,00 zł

1 000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat /wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska/

7 500,00 zł
7 500,00 zł

Razem

22 844 790,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 24.991.977,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 19.467.641,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.524.336,00 zł
wg poniższej tabeli:
Dział Rozdział
010
01030

§

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

9 892,00 zł

Izby rolnicze

9 892,00 zł

Wydatki bieżące w tym:

9 892,00 zł

1) dotacje nazadania bieżące

9 892,00 zł

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600
60016

Kwota

9 892,00 zł

Transport i łączność

932 543,00 zł

Drogi publiczne gminne

762 543,00 zł

Wydatki bieżące w tym:

246 500,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

246 500,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 200,00 zł
1 200,00 zł
245 300,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

115 000,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

130 000,00 zł

4430 Różne opłaty i składki

300,00 zł

Wydatki majątkowe w tym:

516 043,00 zł

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

516 043,00 zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Id: XUONO-EYYYT-DJCCO-DZTAN-OLPAI. Podpisany

150 000,00 zł
Strona 4

a) na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

60017

60078

179 361,00 zł

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)

186 682,00 zł

Drogi wewnetrzne /dojazdowe do pól/

20 000,00 zł

Wydatki majątkowe w tym:

20 000,00 zł

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00 zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

150 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym

150 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

150 000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

150 000,00 zł

4270 Zakup usług remontowych
700
70005

1 251 730,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 251 730,00 zł

Wydatki bieżące w tym:

368 840,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

368 840,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
4430 Różne opłaty i składki
4480 Podatek od nieruchomości

35 500,00 zł
328 000,00 zł
35 000,00 zł
205 000,00 zł
52 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
14 000,00 zł
16 000,00 zł
882 890,00 zł
45 000,00 zł

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

837 890,00 zł

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE) (w tym Termomodernizacja, PRO, PROW,
LEADER)

493 176,00 zł

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)

344 714,00 zł

Działalność usługowa

97 490,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

81 490,00 zł

Wydatki bieżące w tym:

81 490,00 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:

81 490,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

71 000,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

71 000,00 zł
10 490,00 zł
10 490,00 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

16 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym:

16 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

16 000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

16 000,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych
72095

740,00 zł

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

720

4 600,00 zł

882 890,00 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

71014

40 840,00 zł

Wydatki majątkowe w tym:
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

71004

150 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

710

366 043,00 zł

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)

16 000,00 zł

Informatyka

476 260,00 zł

Pozostała działalność

476 260,00 zł

Wydatki majątkowe, w tym:

476 260,00 zł

Id: XUONO-EYYYT-DJCCO-DZTAN-OLPAI. Podpisany

Strona 5

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

476 260,00 zł

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

476 260,00 zł

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)
750

Administracja publiczna
75011

2 435 471,00 zł
84 471,00 zł

Wydatki bieżące w tym:

84 471,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

84 471,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

84 471,00 zł
67 000,00 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 000,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

10 200,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy

75023

76 107,00 zł

Urzędy wojewódzkie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

75022

400 153,00 zł

1 271,00 zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

64 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym:

64 000,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

60 000,00 zł

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

60 000,00 zł

2) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

4 000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 000,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

2 000,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 183 300,00 zł

Wydatki bieżące w tym:

2 146 300,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

19 000,00 zł

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

19 000,00 zł

2) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 127 300,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 670 250,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 299 000,00 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

116 000,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

213 000,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

40 650,00 zł
1 600,00 zł
457 050,00 zł

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

34 000,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

79 850,00 zł

4260 Zakup energii

63 000,00 zł

4270 Zakup usług remontowych

2 000,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych

2 500,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

80 000,00 zł

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 400,00 zł

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 600,00 zł

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

9 500,00 zł

4410 Podróże służbowe krajowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Wydatki majątkowe, w tym:

Id: XUONO-EYYYT-DJCCO-DZTAN-OLPAI. Podpisany
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1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
75045

75075

300,00 zł

Wydatki bieżące w tym:

300,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

300,00 zł

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

300,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

25 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

25 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

25 000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 000,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki bieżące w tym:

78 400,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

56 000,00 zł

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

56 000,00 zł

2) wydatki jednostek budżetowych w tym:

22 400,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

22 400,00 zł

4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 600,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 530,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

1 530,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 530,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 530,00 zł
530,00 zł
1 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

286 390,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

284 390,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

124 390,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
2) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4430 Różne opłaty i składki

20 000,00 zł
20 000,00 zł
104 390,00 zł
30 290,00 zł
1 700,00 zł
270,00 zł
28 320,00 zł
74 100,00 zł
38 000,00 zł
9 000,00 zł
300,00 zł
11 000,00 zł
2 800,00 zł
13 000,00 zł

Wydatki majątkowe w tym:

160 000,00 zł

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

160 000,00 zł

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
75421

4 000,00 zł
11 000,00 zł
1 530,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych
75412

3 800,00 zł

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

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
754

20 000,00 zł
78 400,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

75101

5 000,00 zł

Pozostała działalność

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

751

37 000,00 zł

Kwalifikacja wojskowa

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
75095

37 000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe
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Wydatki bieżące, w tym:

2 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
756
75647

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

18 000,00 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

18 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

18 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

18 000,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

18 000,00 zł

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
757
75702

158 500,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego

158 500,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

158 500,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 500,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 500,00 zł

2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
75818

801

2 500,00 zł
156 000,00 zł
156 000,00 zł

Różne rozliczenia

69 000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

69 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym:

69 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych: w tym:

69 000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

69 000,00 zł

4810 Rezerwy /ogólna/

25 000,00 zł

4810 Rezerwa celowa /na zarządzanie kryzysowe/

44 000,00 zł

Oświata i wychowanie
80101

18 000,00 zł

Obsługa długu publicznego

4300 Zakup usług pozostałych

758

2 000,00 zł

13 071 525,00 zł

Szkoły podstawowe

8 015 247,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

5 484 998,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

262 610,00 zł
262 610,00 zł

2) wydatki jednostek budżetowych, w tym

5 222 388,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 533 101,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 532 552,00 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

291 039,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

606 049,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

98 061,00 zł
5 400,00 zł
689 287,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

38 100,00 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10 100,00 zł

4260 Zakup energii

228 840,00 zł

4270 Zakup usług remontowych

118 200,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych

2 800,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

55 200,00 zł

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 750,00 zł

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

7 935,00 zł

4410 Podróże służbowe krajowe

9 000,00 zł

4430 Różne opłaty i składki

5 200,00 zł

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Id: XUONO-EYYYT-DJCCO-DZTAN-OLPAI. Podpisany
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4480 Podatek od nieruchomości

2 530 249,00 zł

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 530 249,00 zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

80103

727 585,00 zł
618 447,00 zł

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

109 138,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

356 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym:

356 000,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

18 000,00 zł

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

18 000,00 zł

2) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

338 000,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

294 550,00 zł
229 678,00 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 447,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

39 957,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych badań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

6 468,00 zł
43 450,00 zł
4 350,00 zł

4260 Zakup energii

25 640,00 zł

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 460,00 zł

Przedszkola

1 191 278,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

1 191 278,00 zł

1) dotacje na zadania bieżące
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Gminy Korczyna dla dzieci
uczęszczających do przedszkola niepublicznego)
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

360 276,00 zł
19 245,00 zł

341 031,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

35 000,00 zł

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

35 000,00 zł

3) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

796 002,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

725 955,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

560 515,00 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

52 886,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

96 841,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy

15 713,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii

70 047,00 zł
6 000,00 zł
1 500,00 zł
13 000,00 zł

4270 Zakup usług remontowych

4 551,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych

600,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

5 661,00 zł

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

400,00 zł

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

750,00 zł

4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80110

1 802 664,00 zł

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

80104

65,00 zł

Wydatki majątkowe, w tym:

3 000,00 zł
150,00 zł
34 435,00 zł

Gimnazja

2 593 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

2 593 000,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

119 000,00 zł

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

119 000,00 zł
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2) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 474 000,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 183 500,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

137 734,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

291 585,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

19 550,00 zł
1 000,00 zł
149 920,00 zł
2 900,00 zł
300,00 zł
9 000,00 zł
350,00 zł

4410 Podróże służbowe krajowe

2 000,00 zł
500,00 zł
103 980,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

29 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

29 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

29 000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

29 000,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

29 000,00 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

381 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

381 000,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 250,00 zł

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 250,00 zł

2) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

379 750,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

334 560,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

261 450,00 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21 165,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

45 021,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych

6 924,00 zł
45 190,00 zł
10 000,00 zł
4 790,00 zł
400,00 zł
11 000,00 zł

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

4 000,00 zł

4410 Podróże służbowe krajowe

4 000,00 zł

4430 Różne opłaty i składki

1 000,00 zł

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 000,00 zł

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80146

290 500,00 zł

1 000,00 zł

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

80114

47 247,00 zł

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4430 Różne opłaty i składki
80113

1 706 934,00 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

54 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

54 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

54 000,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
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4410 Podróże służbowe krajowe
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

396 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

396 000,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 500,00 zł

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 500,00 zł

2) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

394 500,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

182 231,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 478,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

24 051,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności

8 469,00 zł
2 800,00 zł

56 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

56 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

56 000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

56 000,00 zł

Ochrona zdrowia

62 000,00 zł
4 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

4 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

4 000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 000,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

1 500,00 zł
2 500,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

58 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

58 000,00 zł

1) dotacje na zadania bieżące

5 000,00 zł

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 000,00 zł

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

3 000,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 000,00 zł

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 000,00 zł

3) wydatki jednostek budżetowych

51 000,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 950,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

800,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy

150,00 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

14 000,00 zł
36 050,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

18 000,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

12 250,00 zł

4410 Podróże służbowe krajowe
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Pomoc społeczna
85202

56 000,00 zł

Zwalczanie narkomanii

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

852

750,00 zł
8 250,00 zł

Pozostała działalność

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

85154

4 000,00 zł
188 000,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

85153

3 902,00 zł
212 269,00 zł

4260 Zakup energii
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

851

146 800,00 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4120 Składki na Fundusz Pracy

80195

600,00 zł
25 000,00 zł

Domy pomocy społecznej
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Wydatki bieżące, w tym:

90 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

90 000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90 000,00 zł

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

8 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

8 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

8 000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

3 000,00 zł

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85212

2 987 200,00 zł

Wydatki bieżące w tym

2 987 200,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 874 994,00 zł

3110 Świadczenia społeczne
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

108 800,00 zł
5 000,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

36 000,00 zł
1 800,00 zł
3 406,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

606,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

200,00 zł

4410 Podróże służbowe krajowe

100,00 zł

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 200,00 zł
40,00 zł
260,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.

14 200,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

14 200,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

14 200,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 200,00 zł

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

14 200,00 zł

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

120 400,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

120 400,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

120 400,00 zł

3110 Świadczenia społeczne

120 400,00 zł

Dodatki mieszkaniowe

32 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

32 000,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

32 000,00 zł

3110 Świadczenia społeczne

32 000,00 zł

Zasiłki stałe

42 800,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

42 800,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

42 800,00 zł

3110 Świadczenia społeczne
85219

66 000,00 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85216

2 874 594,00 zł
112 206,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy

85215

400,00 zł

2) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

85214

2 000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

85213

90 000,00 zł

42 800,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

436 800,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

436 800,00 zł
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1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 500,00 zł

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 500,00 zł

2) wydatki jednostek budżeowych, w tym:

433 300,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

375 400,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 800,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

48 500,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy

7 500,00 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3 600,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4280 Zakup usług zdrowotnych

300,00 zł
6 000,00 zł
11 000,00 zł
7 200,00 zł
2 000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

58 600,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

58 600,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 700,00 zł

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 700,00 zł

2) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

56 900,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

53 500,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 600,00 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 000,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

5 500,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400,00 zł
18 000,00 zł
3 400,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

100,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych

200,00 zł

4410 Podróże służbowe krajowe

2 000,00 zł

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 100,00 zł

Pozostała działalność

50 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

50 000,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

37 000,00 zł

3110 Świadczenia społeczne

37 000,00 zł

2) wydatki jednostek budżetowych, w tym

13 000,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 000,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
85415

6 200,00 zł
9 400,00 zł

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

854

15 800,00 zł

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

85295

57 900,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe

85228

291 000,00 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 600,00 zł
300,00 zł
10 100,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

28 000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów

28 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

28 000,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

28 000,00 zł

3240 Stypendia dla uczniów
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
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900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

85 752,00 zł

1) dotacje na zadania bieżące

85 752,00 zł
901 894,00 zł

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym

901 894,00 zł

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

338 007,00 zł
216 325,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi

420 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

420 000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym

420 000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

420 000,00 zł

500,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

500,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

500,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

500,00 zł
236 500,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

236 500,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

236 500,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

236 500,00 zł

4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych

7 500,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

7 500,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 500,00 zł
7 500,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

503 000,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

250 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

250 000,00 zł

1) dotacje na zadania bieżące

250 000,00 zł
250 000,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

5 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

5 000,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 000,00 zł
5 000,00 zł

Biblioteki

248 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

248 000,00 zł

1) dotacje na zadania bieżące

248 000,00 zł

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92605

70 500,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

926

165 500,00 zł
7 500,00 zł

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92116

500,00 zł

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

4300 Zakup usłu pozostałych

92105

500,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

92109

20 000,00 zł
400 000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4300 Zakup usług pozostałych

921

554 332,00 zł

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4300 Zakup usług pozostałych

90019

347 562,00 zł

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

90015

85 752,00 zł

Wydatki majątkowe, w tym:
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90004

987 646,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

90003

1 652 146,00 zł

248 000,00 zł

Kultura fizyczna

98 500,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

98 500,00 zł

Wydatki bieżące, w tym:

98 500,00 zł
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1) dotacje na zadania bieżące

91 000,00 zł

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

91 000,00 zł

2) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

7 500,00 zł

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 500,00 zł

4260 Zakup energii

7 500,00 zł
Razem:

24 991 977,00 zł

§ 3. 1. Ustala się dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie: 3 094 701,00 zł wg tabeli:
Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf
750
75011
2010

75045
2010

751

75101
2010

852
85212

2010

85213

2010

85228
2010

Treść

Kwota

Administracja państwowa i samorządowa

84 771,00

Dochody bieżące

84 771,00

Urzędy wojewódzkie

84 471,00

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

84 471,00

Kwalifikacja wojskowa

300,00

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

300,00

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

1 530,00

Dochody bieżące

1 530,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 530,00

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

1 530,00

Pomoc społeczna

3 008 400,00

Dochody bieżące

3 008 400,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

2 987 200,00

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

2 987 200,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 200,00

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

9 200,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

12 000,00

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

12 000,00

Razem:
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2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie: 3 094 701,00 zł wg tabeli:
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Dział

Rozdział Paragraf

750
75011

Treść

Kwota

Administracja państwowa i samorządowa

84 771,00

Urzędy wojewódzkie

84 471,00

Wydatki bieżące w tym:

84 471,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

84 471,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

84 471,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

67 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

75045

3030
751
75101

300,00

Wydatki bieżące w tym:

300,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

300,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 530,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 530,00

Wydatki bieżące w tym:

1 530,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

1 530,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 530,00

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

85212

300,00

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

4210
852

1 271,00

Kwalifikacja wojskowa

530,00
1 000,00

Pomoc społeczna

3 008 400,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 987 200,00

Wydatki bieżące w tym:

2 987 200,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 872 400,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3110

Świadczenia społeczne

400,00
2 872 000,00

2) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

114 800,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

111 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

67 800,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

36 600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 800,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

4440

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
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85213

4130
85228

4170

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 200,00

Wydatki bieżące w tym:

9 200,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

9 200,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 200,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9 200,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

12 000,00

Wydatki bieżące w tym:

12 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

12 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

12 000,00
Razem

3 094 701,00

§ 4. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg tabeli poniżej:
DZIAŁ ROZDZIAŁ

TREŚĆ

PLAN

DOCHODY
720

72095

Dochody majątkowe - dotacja celowa na podstawie porozumień ("PSeAP - Podkarpacki System eAdministracji Publicznej") w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego 400 153,00
programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013)

801

80104

Dochody bieżące - dotacja celowa na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (dla Gminy Korczyna na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego)

14 435,00

WYDATKI
720

72095

Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

801

80104

Wydatki bieżące, w tym: dotacja na zadania bieżące (dotacja dla przedszkola niepublicznego)

400 153,00
14 435,00

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.147.187,00 zł.
2. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 410.381,00 zł.
3. Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 2.147.187,00 zł ustala się kredyty bankowe i pożyczki.
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.557.568,00 zł z tego:
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 557 568,00 zł.
5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 410.381,00 zł z tego:
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 410.381,00 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwoty 2.147.187,00 zł,
2) kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów w kwocie 410.381,00 zł,
3) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 600.000,00 zł.
7. Upoważnia się Wójta Gminy Haczów do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego
w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 600.000,00 zł.
§ 6. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu Gminy wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w łącznej kwocie 62.000,00 zł w tym:
1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000,00 zł,
2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 58.000,00 zł i Narkomanii na kwotę 4.000,00 zł.
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2. Wyodrębnia się dochody i wydatki z tytułów opłat za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 7.500,00
zł, w tym:
1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.500,00 zł,
2) wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 7.500,00 zł w tym:
- na przedsięwzięcie związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami komunalnymi (remont
kontenerów KP-7) w kwocie 7.500,00 zł.
§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się rezerwy budżetu Gminy Haczów w łącznej kwocie 69 000,00 zł, w tym:
a) rezerwa ogólna w kwocie 25 000,00 zł
b) rezerwa celowa w kwocie 44 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
określonego katalogiem zadań wg art. 26 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały .
2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w kwocie 85
752,00 zł na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryf grup
odbiorców.
§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:
1) do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych
z wyjątkiem przenoszenia wydatków między działami,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu Gminy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV / 17 / 11
Rady Gminy Haczów
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zestawienie planowanych kwót dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w zł)
w podziale:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Lp

Nazwa jednostki

Rodzaj
dotacji

Zadanie

Kwota

1.

Zakład ds. Gospodarki WodnoŚciekowej - zakład budżetowy

dotacja na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń
przedmiotowa
kanalizacyjnych dla wszystkich taryf grup odbiorców

2.

Gminny Ośrodek Kultury
i wypoczynku

dotacja na zadanie bieżące

podmiotowa

250 000,00

3. Gminna Biblioteka Publiczna

dotacja na zadanie bieżące

podmiotowa

248 000,00

4. Gmina Korczyna

dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

celowa

19 245,00

5. Gmina Miasta Rzeszów

dotacja na sprawowanie opieki nad osobami przyjmowanymi z terenu
celowa
Gminy Haczów do Izby Wytrzeżwień

2 000,00

85 752,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp

Nazwa jednostki

Zadanie

Rodzaj
dotacji

Kwota

1. Podkarpacka Izba Rolnicza

wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby
Rolniczej

podmiotowa

2. Przedszkole niepubliczne - Haczów

dofinansowanie bieżącej działalności

podmiotowa 200 288,00

3. Przedszkole niepubliczne - Jasionów

dofinansowanie bieżącej działalności

podmiotowa 140 743,00

4. Podmiot wyłoniony w trybie otwartego konkursu ofert

w zakresie ochrony młodzieży i dzieci
przed patologią społeczną, przemocą
i złym traktowaniem poprzez
prowadzenie świetlicy terapeutycznej

celowa

w zakresie kultury fizycznej i sportu,
związane z krzewieniem i rozwojem
kultury fizycznej na terenie Gminy
Haczów poprzez organizacje rozgrywek
piłkarskich w miejscowościach:

Podmioty wyłonione w trybie ustawy o sporcie, zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XLVI/317/10 z dnia
1) Haczów
5. 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu
wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów
2) Trześniów
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
3) Jabłonica Polska
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9 892,00

3 000,00

91 000,00

celowa

24 140,00
20 180,00
20 180,00

4) Jasionów

13 580,00

5) Wzdów

12 920,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV / 17 / 11
Rady Gminy Haczów
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (w złotych)

Jednostka: Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej

Przychody
400
40002
900
90001

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

26 690,00

Dostarczanie wody

26 690,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

822 702,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

822 702,00
Koszty

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
40002

900
90001

849 392,00

Dostarczanie wody

849 392,00
16 290,00
16 290,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

833 102,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

833 102,00

Id: XUONO-EYYYT-DJCCO-DZTAN-OLPAI. Podpisany

Strona 1

