
UCHWAŁA   NR 76/XV/2008
RADY GMINY  GAĆ 

Z DNIA  11 MARCA 2008 ROKU

 w sprawie: budżetu Gminy Gać na rok 2008.

Działając 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.nr142, poz.591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art.165, art.184, art.188  ust.2 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 o   finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 ,poz.2104; Dz.U.nr 169,poz.1420 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy w Gaci

uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2008 rok w wysokości  9 230 134   zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 

2.    Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2008 rok w wysokości  9 427 357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3.    Ustala się deficyt budżetu w kwocie 197 223 zł.  
       
4.    Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 892 579 zł.

5.  Źródłem  sfinansowania  wydatków  nie  znajdujących  pokrycia  w  planowanych  dochodach  w  wysokości 
1 089 802 zł, w tym deficytu 197 223 zł, ustala się kredyt bankowy w wysokości 743 000 zł oraz wolne środki w 
wysokości 346 802 zł.

6.  Przychody i  rozchody w dostosowaniu  do klasyfikacji  budżetowej  określa   załącznik  nr  3  do niniejszej 
uchwały.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 1 724 046 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 
32.700 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 32 700 zł.  

§  4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości  534 215  zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się  dotacje podmiotowe dla;
1. Gminnych instytucji kultury w wysokości 221 667 zł w tym :
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci w kwocie 126 963 zł
 - dla Biblioteki Publicznej Gminy Gać 94 704 zł
2.  dla  działającego  na  terenie  Gminy  Niepublicznego  Przedszkola  Sióstr  Służebniczek  NMP  w  Gaci  w 
wysokości 70 000 zł.



§ 6

1. Ustala się dotacje celową na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań w kwocie 25 000 zł na drogę powiatową Białoboki – Mikulice.

2. Ustala się dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom  nie należącym do sektora finansów 
publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącemu działalność pożytku publicznego na 
zorganizowanie zawodów sportowych w kwocie 23000 zł .

§ 7

1 . Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 106 400 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 
10000 zł.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 
wysokości zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziale 801 „Oświata” w 
kwocie 20 489 zł .

§ 10

Ustala  się  limit  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  bankowych  zaciąganych  na  sfinansowanie  wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 743.000 zł. 

§ 11
Ustala się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym;
-   50 092 zł odnowa centrum wsi Gać
- 200 000 zł  budowa szkoły w Ostrowie

§ 12
Upoważnia się Wójta Gminy Gać do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem 
zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.
2.  przekazywania  kierownikom  jednostek  budżetowych  uprawnień  do  dokonywania  przeniesień  w  planie 
wydatków w granicach działu klasyfikacji  budżetowej z  wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia  i 
pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych. 

§ 13
Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Gać.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia z  mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i  podlega 
ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Gać.



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gać  Nr 76/XV/2008 z dnia 11 marca 2008 roku
 

                                                                                                            

 DOCHODY BUDŻETOWE GMINY GAĆ NA ROK 2008

Dział Wyszczególnienie Kwota w zł
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

a/ dochody  bieżące

Wpływy z usług
- opłaty za pobór wody

Pozostałe odsetki

195 722 

195 722

192 620

3 102

700 GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

a/ dochody bieżące 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

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 wynajem działek i lokali pod działalność usługową i handlową

Wpływy z usług
- opłaty za spaśne

Wpływy z różnych dochodów
- zwrot za energię elektryczną i gaz w części dotyczącej wynajmowanych pomieszczeń

Pozostałe odsetki

b/ dochody majątkowe
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

131 750

63 627

421

42 681     

1 025

19 000

500

68 123
68 123

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a/ dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów
- wynagrodzenie płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

45 021      
 

45 021  

3 100

40 571

800

550

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

a/ dochody bieżące

5 175    

5 175



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

5 175

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

a/ dochody bieżące

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek od nieruchomości 
Podatek rolny 
Podatek  od środków transportowych 
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy  z  innych  lokalnych  opłat  pobieranych  przez  jednostki  samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z opłaty skarbowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z różnych opłat 
- opłata prolongacyjna

1 849 065

1     849 065  

730 685
2 600

512 000
486 000
22 200 

6 500
200

1 500

39 000
13 000
2 580

32 700
100 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

a/ dochody bieżące

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Odsetki od środków  gminy gromadzonych na rachunkach bankowych

4 975 239

4     975 239  

3 031 317

90 773

1 848 949

4 200

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

a/ dochody bieżące

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 lokale mieszkalne i użytkowe
  
Wpływy z różnych dochodów
-  wynagrodzenie płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin

5 537

5 537

1 992

500

3 045

852 POMOC  SPOŁECZNA

a/ dochody bieżące

Wpływy z usług
- usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

1 844 400

1     844 400  

3 000 

1 678 300



administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin

163 100

900 GOSPODARKA KOMUNALNA  I OCHRONA ŚRODOWISKA

a/ dochody bieżące
 
Wpływy z usług
- wpłaty za ścieki

Pozostałe odsetki

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
- wpłaty ludności na kanalizację wsi
(wpłaty dotyczą sieci kanalizacyjnej oddanej do użytku inwestycji)

178 225

178     225  

172 025

1 200 

 5 000

     Ogółem dochody: 9 230 134
                 



       
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gać  Nr 76/XV/2008 z dnia 11 marca 2008 roku

                                                                                                            

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY GAĆ NA ROK 2008

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota

010

01030

01095

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze
A/ wydatki bieżące
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 
rolnego od osób prawnych i fizycznych

Pozostała działalność
A/ wydatki bieżące
-  15000 wykop rowów melioracyjnych
-   1000 zakup przepustów

25 750

9 750
9 750

16 000
16 000

400

40002

WYTWARZANIE  I  ZAOPATRYWANIE  W  ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dostarczanie wody
A/ wydatki bieżące
    -     3 000 wynagrodzenia i pochodne
    - 308 931 pozostałe wydatki
w tym:
1 000 – środki BHP – konserwator
 5 000– zakup części do usuwania awarii, paliwa  i olej do pompy 
12 000 – wymiana wodomierzy
197  174  -  zapłata  za  wodę  dostarczaną  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  przy 
Gminie Przeworsk
9 000  – energia elektryczna
   100 – zakup usług zdrowotnych
15 000– badania wody SANEPID, opłata za korzystanie ze środowiska
    250 – zakup materiałów papierniczych
    600 – zakup akcesoriów komputerowych, licencji na program komputerowy
64 807 - podatek od nieruchomości
 4 000 - podatek od towarów i usług VAT

B/ wydatki majątkowe
- 68 123 opracowanie projektu przyłacza sieci wodociągowej z Dębowa do Gaci
-  7 000 zakup pompy 

387 054

387 054 
311 931

75 123

600

60014

60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe
A/ wydatki bieżące
-  udzielenie  pomocy  finansowej  Powiatowi  Przeworskiemu  na  realizację  zadania 
publicznego- remont drogi powiatowej Białoboki- Mikulice

Drogi publiczne gminne
A/ wydatki bieżące
    - 10 000 wynagrodzenia i pochodne
    - 468 000 pozostałe wydatki
w tym: 
  5000 zakup kręgów na drogi gminne
  2000 piasek do posypywania dróg
  1000 masa na zimno do remontu dróg
 6000 kamień na drogi gminne

591 408

25 000
25 000

538 000 
478 000



60017

60095

 8000 odśnieżanie dróg
 6000 obcinanie gałęzi, usuwanie krzaków, koszenie chwastów przy drogach
440000 remonty dróg gminnych 
                 50000 – Debów w kierunku cmentarza
               100000 – Białoboki ( od P. Ziemniaka do P.Szostaka)
               250000 – Gać w kierunku Uniwersytetu
               40000 – Mikulice w kierunku oczyszczalni 
               
    

B/ wydatki majątkowe
- opracowanie projektu budowy chodnika w Mikulicach

Drogi wewnętrzne
a/ wydatki bieżące
- remont dróg dojazdowych do pól

Pozostała działalność
A/ wydatki bieżące
- 2000 zakup materiałów, sprzętu 
- 1408 podatek od nieruchomości 

60 000

25 000
25 000

3 408
3 408

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
A/ wydatki bieżące
- 32 259 - wynagrodzenia i pochodne
         ( opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie ogrodzenia 
przy pomniku w Gaci, remont dachu na budynku w Mikulicach, prace porządkowe na 
pastwiskach  wiejskich,  remont  budynku  komunalnego  w  Białobokach,  opracowanie 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy)

-103 635 pozostałe wydatki                                                              
w tym:
5000 – materiały do drobnych remontów budynków komunalnych, 
1606 - zakup opału i materiałów do remontu – budynek Białoboki
3000 – zakup kosiarki
1300- materiały do wykonania ogrodzenia pomnika w Gaci
6500 – zakup krzeseł do świetlicy w Mikulicach
6910 – zakup materiałów do remontu dachu w Mikulicach
22000– energia elektryczna –budynki komunalne
2500 – przeglądy techniczne instalacji kominiarskich, gazowych, energetycznych)
 2000 – koszenie działek skomunalizowanych
4734    – podatek od nieruchomości
   85  – podatek leśny  za działkę w Lipniku
10000 – opracowanie studium do celów składania wniosków do ZPOR
10000 – podział 7 działek we wsi Wolica-przeznaczone pod budowę drogi
25000 – opracowanie planu przestrzennego dla celów inwestycyjnych
 3000 – rozgraniczenie działki- Gać

B/  wydatki majątkowe
-   3 000 zł wykup 5 działek we wsi Wolica z przeznaczeniem pod budowę drogi
-   5 000 zł wykup działki pod drogę w Gaci
- 50 092 zł odnowa centrum wsi Gać(budowa chodnika, utwardzanie palców)

193 986
  

193 986
135 894

58 092

750

75011

75022

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzedy wojewódzkie
A/ wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne

Rady Gmin
A/ wydatki bieżące

- diety,  zwrot kosztów podróży,  szkolenia, zakup materiałów biurowych,  opłata 
skredytowana, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

1 041 808

40 571
40 571

48 480
48 480



75023

75045

75095

Urzędy gmin
a/ wydatki bieżące

- 756048  – wynagrodzenia i pochodne
- 184459  – pozostałe wydatki administracyjne

b/ wydatki majątkowe
- zakup komputerów

Komisje poborowe
a/ wydatki bieżące
 
Pozostała działalność
a/ wydatki bieżące
-  składka członkowska Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

951 507
940 507       

11 000

550   
       550

700
700

751

75101

75109

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
A/ wydatki bieżące
-  wynagrodzenia i pochodne 

Wybory  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików  województw,  wybory  wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
a/ wydatki bieżące
    -   844 wynagrodzenia i pochodne
    -  3313 pozostałe wydatki

5 175  

1 018
1 018

 
4     157  
4 157

754

75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne
A/ wydatki bieżące
       -    22690 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
       -    68537 pozostałe wydatki

    paliwo, części do pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, członków OSP, 
prenumerata czasopism, diety dla uczestników ćwiczeń pożarniczych,  energia 
elektryczna( garaże), remont samochodu Dębów

91 227

91 227
91 227

756

75647

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM

Pobór  podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 
A/ wydatki bieżące
- 18000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
             wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

- 24900 pozostałe wydatki
 materiały biurowe, opłata komornicza, opłata bankowa, opłata skredytowana przesyłek 
listowych, opłaty licencyjne programów komputerowych, zakup akcesoriów 
komputerowych, materiałow papierniczych, szkolenia pracowników

42 900

42 900 
42 900

757

75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa  papierów  wartościowych,  kredytów  i  pożyczek  jednostek  samorządu 
terytorialnego
A/ wydatki bieżące
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek

80 000

80 000

80 000



758

75818

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe
A/ wydatki bieżące
 - 106 400 zł rezerwa ogólna
-   10 000  zł  rezerwa  celowa  na  realizacje  zadań  własnych  z  zakresu  zarządzania 
kryzysowego 

116 400

116 400
116 400

801

80101

80103

80104

80110

80113

80114

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

A/ wydatki bieżące

          -  1938.701 -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

    -    505.290  -  wydatki na utrzymanie klas I – VI

B/ wydatki majątkowe

          - Szkoła Podstawowa Ostrów – 200.000

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

A/ wydatki bieżące

-     281.017 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-       59.724  pozostałe wydatki na utrzymanie klas „O”

Przedszkola

A/wydatki bieżące

                 dotacja dla Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Gaci

Gimnazja

A/ wydatki bieżące

-   595.335 -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-    74.427 – pozostałe wydatki

Dowożenie uczniów do szkół

A/ wydatki bieżące

-          zakup biletów miesięcznych dla uczniów

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

A/ wydatki bieżące

- 233.270  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-    30.512 – pozostałe wydatki 

4.053.145 

  2.643.991 

  2.443.991 

200.000

   340.741

340 741

      70.000  

70 000

  669.762

669 762

    25.356

    25.356

  263.782

  263.782  



80146

80195

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

A/ wydatki bieżące 

Pozostała działalność

A/ wydatki bieżące

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

- pozostałe wydatki ( młodociani )

    20.489

    20.489 

    19.024  

    19.024

851

85153

85154

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii
a/ wydatki bieżące
 Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
A/ wydatki bieżące

- 26900  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
-  4800  - pozostałe wydatki

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2008 

32 700

1 000
1 000

31 700
31 700

852

85212

85213

85214

85215

85219

85228

POMOC  SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego
A/ wydatki bieżące
-    30371 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 1627629 pozostałe wydatki:
               1597709 świadczenia rodzinne
                 12000 składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń
                17920   środki BHP pracownika, materiały biurowe, usługi

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z  pomocy  społecznej,  niektóre  świadczenia  rodzinne  oraz  za  osoby  uczestniczące  w 
zajęciach w centrum integracji społecznej
A/ wydatki bieżące
-  składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
A/ wydatki bieżące
     – świadczenia społeczne
    25 000 zł zadania własne
    17 700 zł zadania zlecone
    65 000 zł zadania własne dofinansowane  z budżetu państwa

Dodatki mieszkaniowe
A/ wydatki bieżące

Ośrodki pomocy społecznej
A/ Wydatki bieżące

108791 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
           7484  – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

62 800 zł dofinansowanie z budżetu państwa
53 475 zł środki własne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 961 261

1     658 000  

1 658 000

2 600 

 2 600

107 700
107 700

1 800
1 800

116 275
116 275

7 586



  
85295

A/ wydatki bieżące
- 7209 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
-        377 – pozostałe wydatki

Pozostała działalność
A/ wydatki bieżące
- 60300 - dożywianie dzieci w szkołach 
                25000 środki własne
                35300 środki z dotacji
-  7000 – prace społecznie użyteczne – środki własne 

7 586

67 300
67 300

854

85415

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów
a/ wydatki bieżące
- inne formy pomocy dla uczniów
 Pomoc materialna o charakterze socjalnym

500 

500 
500 

900

90001

90003

90004

90015

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
A/ wydatki bieżące
     -     7000 wynagrodzenia i pochodne
     - 305202 pozostałe wydatki
        w tym:

- 70250  – energia elektryczna
- 186252 – podatek od nieruchomości
- 36700  – materiały, sprzęt, usługi
- 22000– podatek od towarów i usług (VAT)

B/ wydatki majątkowe
 -    30000 zakup samochodu
-   100000 modernizacja oczyszczalni ścieków

Oczyszczanie miast i wsi
A/ wydatki bieżące
     - 21000 – wywóz nieczystości
     -      41 – podatek od nieruchomości
     
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a/ wydatki bieżące
- zakup paliwa do kosiarek

Oświetlenie ulic, placów i dróg
A/ wydatki bieżące
  - energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego, opłata za wynajem słupów

558 176
   

452 202  
322 202

 

130 000

21 041
21 041

1 000
1 000

83 933
83 933

921

92105

92109

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury
a/ wydatki bieżące
-   udział zespołu artystycznego w przeglądach kulturalnych oraz udział młodzieży w 
dożynkach krajowych

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
A/ wydatki bieżące

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci
 dotacja przeznaczona jest na zadania:
64963  wynagrodzenia,pochodne  od  wynagrodzeń,  odpisy  na  zakładowy  fundusz 
świadczeń socjalnych
23500 utrzymanie orkiestry dętej

222 867
 

1 200
1 200 

126 963
126 963



92116

    500 organizacja III Gminnego Koncertu Kolęd i Pastorałek
12000 energia elektryczna, koszty centralnego ogrzewania
  1000 zorganizowanie uroczystości – 100-lecie KGW
  2000 zakup strojów  dla zespołów KGW Gać, Białoboki
15000 zakup nagłośnienia
 5000 remont Sali widowiskowej
3000 organizacja  uroczystości święta plonów

Biblioteki
A/ wydatki bieżące

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Gać

94 704
94 704

926

92605

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
A/ wydatki bieżące
-  dotacja na organizację zawodów i imprez sportowych

23 000
        

23 000
23 000

Razem: 9 427 357



Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gać  Nr 76/XV/2008 z dnia 11 marca 2008 roku
                                                                                                            

   

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH 
POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH ORAZ ROZCHODY ZWIĄZANE ZE 

SPŁATĄ RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW
ROK 2008

PRZYCHODY

Paragraf Wyszczególnienie Kwota ( w zł)

952

955

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym, w tym:

- 743000  zł  kredyt

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

743000     

346802

Razem 1089802 

ROZCHODY

Paragraf Wyszczególnienie Kwota (w zł)

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 892579



Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Gać  Nr 76/XV/2008 z dnia 11 marca 2008 roku
                                                                                                            

     

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2008

DOCHODY

Dział Wyszczególnienie Kwota w zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

40 571

40 571

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 oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami – wybory do rady gminy

5 175

1 018

4 157

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami – na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego

 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami na wypłatę zasiłków 

1 678 300

1 658 000

2 600 

17 700

    Razem: 1 724 046



WYDATKI

Dział
Rozdział

Wyszczególnienie Kwota w zł

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie
A/ wydatki bieżące
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

40 571

40 571
40 571

751

75101

75109

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
A/ wydatki bieżące
-  wynagrodzenia i pochodne 

Wybory  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików  województw,  wybory 
wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast  oraz  referenda  gminne, 
powiatowe i wojewódzkie
a/ wydatki bieżące
    -   844 wynagrodzenia i pochodne
    -  3313 pozostałe wydatki

5 175

1 018
1 018

4     157  

4 157

852

85212

85213

85214

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
A/ wydatki bieżące
-    30371 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 1627629 pozostałe wydatki:
               1597709 świadczenia rodzinne
                 12000 składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń
                17920   środki BHP pracownika, materiały biurowe, usługi

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia  z  pomocy społecznej,  niektóre  świadczenia  rodzinne oraz  za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
A/ wydatki bieżące
-  składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
A/ wydatki bieżące

1 678 300

1     658 000  

1 658 000

2 600
           
2 600 

17 700
17 700

Razem: 1 724 046



Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Gać  Nr 76/XV/2008 z dnia 11 marca 2008 roku
                                                                                                            

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GAĆ NA ROK 2008

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania kwota
400-40002-6050

6060

Opracowanie projektu przyłącza sieci wodociągowej z 
Dębowa do Gaci
Zakup pompy

68 123

7 000

600-60016-6050 Opracowanie projektu budowy chodnika w Mikulicach 60 000

700-70005-6050
6060

 50 092 zł odnowa centrum wsi Gać
 8 000 zł wykup 5 działek we wsi Wolica, 1 we wsi Gać
 

58 092

750-75023-6060 Zakup komputerów 11 000

801-80101-6050 Budowa szkoły Ostrów 200 000

900-90001-6050
6060

Modernizacja oczyszczalni
Zakup samochodu

100 000
30 000

Razem: 534 215



Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Gać  Nr 76/XV/2008 z dnia 11 marca 2008 roku
                                                                                                            

      

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008

I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU                                               1  zł

II. PRZYCHODY                                                                                           2 000    zł

     w tym:
- przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony          2 000   zł 

           Środowiska i Gospodarki Wodnej

III. OGÓŁEM ŚRODKI DYSPOZYCYJNE                                                  2 000   zł

IV. WYDATKI                                                                                                1 990   zł
      w tym:
     -     zakup przepustów                                                                                    990    zł        
     -     wykop rowów                                                                                       1 000   zł

V. Stan środków obrotowych na koniec roku                                                   11 zł


	 DOCHODY BUDŻETOWE GMINY GAĆ NA ROK 2008
	Wpływy z różnych dochodów

	WYDATKI BUDŻETOWE GMINY GAĆ NA ROK 2008
	PRZYCHODY
	ROZCHODY
	ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2008

