
UCHWAŁA  Nr 140/XXIV/2009  
RADY GMINY  GAĆ 

z dnia  26 lutego 2009 roku

 w sprawie: budżetu Gminy Gać na rok 2009.

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 2009 rok w wysokości  9509 856   zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 

2.    Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok w wysokości 10 238 687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3.    Ustala się deficyt budżetu w kwocie 728 831 zł.  
       
4.    Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 595 748 zł.

5. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 
728 831 zł,  to  jest  deficytu  oraz  na  spłatę  rat  kredytu  w kwocie  595 748 zł  ustala  się  kredyt  bankowy w 
wysokości 906 000 zł oraz wolne środki w wysokości 418 579 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 1 518 935 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 
24 500 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 24 500 zł.  

§  4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości  1 357 400  zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się  dotacje podmiotowe dla;
1. Gminnych instytucji kultury w wysokości 274 429 zł w tym :
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci w kwocie 168 891 zł
 - dla Biblioteki Publicznej Gminy Gać 105 538 zł
2.  dla  działającego  na  terenie  Gminy  Niepublicznego  Przedszkola  Sióstr  Służebniczek  NMP  w  Gaci  w 
wysokości 75 000 zł.



§ 6

1. 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 32 000 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 20 607 zł .

§ 10

Wyodrębnia się wydatki  w dziale 754 Rozdział  75404 w kwocie  500 zł  na Fundusz Wsparcia Policji  jako 
wpłata jednostek na fundusz celowy.

§ 11

Ustala  się  dotację  celową  na  pomoc finansową  udzielaną  między jednostkami  samorządu terytorialnego  na 
dofinansowanie  własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000 zł.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań w kwocie 906 000 zł z tytułu kredytów bankowych zaciąganych na sfinansowanie 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 595 748 zł i pokrycie deficytu budżetu. 

§ 13

Ustala się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym;
- 476 400 zł  budowa szkoły w Ostrowie



§ 14

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. 

§ 15
Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Gać.

§ 16

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 140/XXIV/2009  
  dnia  26 lutego 2009 roku w sprawie: budżetu Gminy Gać na rok 2009.

                                                                                                        
 DOCHODY BUDŻETOWE GMINY GAĆ NA ROK 2009

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

232 125

232 125

230 000

2 125

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

82 267

82 267

421

27 382     

1 025

53 000

439

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  powiatu  na  zadania  bieżące  realizowane  na  podstawie 
porozumień (umów ) między  jednostkami samorządu terytorialnego

51 358     
 

51 358

8 048

42 060

1 000

250



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

a/ dochody bieżące

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

1 175    

1 175

1 175

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 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej
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

1 821 030

1     821 030  

708 650
2 000

533 000
473 110
23 770
3 000

9 000
200

2 000

21 000
15 000
5 600

24 500
200 

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

5 478 709

5     478 709  

3 057 541

144 593

2 267 575

9 000

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

3 292

3 292

2 492

800

852 POMOC  SPOŁECZNA 1 633 600



a/ dochody bieżące

Wpływy z usług
- usługi opiekuńcze

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

1     633 600  

3 600 

1 475 700

154 300

900 GOSPODARKA KOMUNALNA  I OCHRONA ŚRODOWISKA

a/ dochody bieżące
 
Wpływy z usług
- wpłaty za ścieki

Pozostałe odsetki

206 300

206 300

205 000

1 300 

     Ogółem dochody: 9 509 856
                 



       
Załącznik nr 2 do     Uchwały Rady Gminy Gać  Nr 140/XXIV/2009  

  dnia  26 lutego 2009 roku w sprawie: budżetu Gminy Gać na rok 2009.
                                                                                                            

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY GAĆ NA ROK 2009

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

25 600

9 600
9 600

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
    - 333 807 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
208  000  -  zapłata  za  wodę  dostarczaną  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  przy 
Gminie Przeworsk
10000  – energia elektryczna
   100 – zakup usług zdrowotnych
25 000– badania wody SANEPID, opłata za korzystanie ze środowiska, remonty sieci
    200 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
    100 – zakup materiałów papierniczych
    600 – zakup akcesoriów komputerowych, licencji na program komputerowy
64 807 - podatek od nieruchomości
 7 000 - podatek od towarów i usług VAT

B/ wydatki majątkowe
- budowa studni w Dębowie
 

356 807

356 807 
336 807

20 000

600

60013

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne wojewódzkie
B/ wydatki majątkowe
-  Dotacja  celowa  na  pomoc  finansową  udzielaną  między  jednostkami  samorządu 
terytorialnego  na  dofinansowanie  własnych  zadań  inwestycyjnych  i  zakupów 

572 058

50     000  
50 000



60016

60017

60095

inwestycyjnych

Drogi publiczne gminne
A/ wydatki bieżące
    -  8 000 wynagrodzenia i pochodne
    -  421000 pozostałe wydatki
w tym: 
  1000 zakup kręgów na drogi gminne
  2000 piasek do posypywania dróg
  1000 masa na zimno do remontu dróg
 6000 kamień na drogi gminne
380000 remonty dróg gminnych 
             75000 Białoboki
             75000 Ostrów
             50000 Wolica
             20000 Dębów
            145000 Gać
               15000 remonty wg najpilniejszych potrzeb
  8000 odśnieżanie
  3000 koszenie chwastów przy drogach, usuwanie krzaków
  5000 obcinanie gałęzi przy drogach gminnych
15000 wykonanie kolektora odwadniającego przy drodze Gać-Ostrów

B/ wydatki majątkowe
- budowa chodnika w Dębowie

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

Pozostała działalność
A/ wydatki bieżące
- 1000 zakup materiałów, sprzętu 
-   650 materiały na przystanek w Białobokach
- 1408 podatek od nieruchomości 

489 000
429 000

60 000

30 000
30 000

3 058
3 058

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
A/ wydatki bieżące
- 75 151 - wynagrodzenia i pochodne
                    5000  opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
                 10000 plan zagospodarowania dla terenów inwestycyjnych
                   4320 sprzątająca budynek w Mikulicach (12 x 360)
                10000 podział 7 działek we wsi Wolica pod drogę
                30000 opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – Energetyka  
                        Wiatrowa
                    650 prace przy zatoczce autobusowej w Białobokach
                 1025 koszenie pastwisk ( 800 – Ostrów,  225- Wolica)
                   800 remont w budynku komunalnym w Białobokach
                12500 remont budynku komunalnego SUL
                   200 wykonanie tablic w Ostrowie
                   656 składki na ubezpieczenia społeczne

- 89 173 pozostałe wydatki                                                              
w tym:
5000 – materiały do drobnych remontów budynków komunalnych, 
 400 - zakup opału i materiałów do remontu – budynek Białoboki
3000 – zakup kosiarki
1471- zakup materiałow do remontu budynku w Białobokach
12500 materiały do remontu budynku SUL
    500 zakup płytek – budynek Ostrów

349 324
  

349 324
164 324



25000– energia elektryczna –budynki komunalne
2500 – przeglądy techniczne instalacji kominiarskich, gazowych, energetycznych)
 2800 – koszenie działek skomunalizowanych
10000= opracowanie studium do składania wniosków do ZPORR
12000 – modernizacja kotłowni  c.o.
 1500 – koszty aktu notarialnego – działka Debów
 1300 – ubezpieczenie budynków komunalnych
 4671 składka członkowska Lokalna Grupa działania „Dorzecze Mleczki”
6446    – podatek od nieruchomości
   85  – podatek leśny  za działkę w Lipniku

B/  wydatki majątkowe
150000 odnowa centrum , budowa chodników, utwardzanie placów
 20000 budowa „grzybka” w Mikulicach
5000 wykup działki w Gaci obok OSP od Pana Wiglusza
5000 wykup działki od Pana Kazimierza Cyrana
5000 wykup działki 0,06 ha  od Z.Majcher dla wsi Dębów

185 000

750

75011

75022

75023

75045

75095

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

Urzędy gmin
a/ wydatki bieżące

- 822104  – wynagrodzenia i pochodne
- 151957  – pozostałe wydatki administracyjne

b/ wydatki majątkowe
- zakup komputera

Komisje  poborowe
a/ wydatki bieżace
- zwrot kosztów przejazdu poborowych

Pozostała działalność
a/ wydatki bieżące
- 2000 usługi, folder, biuletyn- promocja Gminy
-920  składka członkowska Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

1 071 911

42 060
42 060

47 620
47 620

979     061  
974 061     

5 000

250
250

2 920
2 920

751

75101

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 

1 175  

1 175
1 175

 
754

75404

75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji
A/wydatki bieżące
- wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa)

Ochotnicze straże pożarne

126 475

500
500

125 975



A/ wydatki bieżące
       -   19885 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
       -   56090 pozostałe wydatki

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

B/ wydatki majątkowe
- karosaż samochodu OSP Gać

75 975

50 000

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
- 21000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
             wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

- 26300 pozostałe wydatki
 materiały biurowe, opłata komornicza, opłata bankowa, opłata skredytowana przesyłek 
listowych, opłaty licencyjne programów komputerowych, zakup akcesoriów 
komputerowych, materiałow papierniczych, szkolenia pracowników

47 300

47 300 
47 300

757

75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

85 000

85 000

85 000

758

75818

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe
A/ wydatki bieżące
 -  32 000 zł rezerwa ogólna
-   10 000  zł  rezerwa  celowa  na  realizacje  zadań  własnych  z  zakresu  zarządzania 
kryzysowego 

42 000

42     000  
42 000

801

80101

80103

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

A/ wydatki bieżące

          - 1860.822 -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

    -  589.509 - wydatki na utrzymanie klas I – VI

                       w tym f. zdrowotny nauczycieli - 3973

B/ wydatki majątkowe

          - Szkoła Podstawowa Ostrów – 476.400

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

A/ wydatki bieżące

4 461 968

2     926 731  

2 450 331 

 

 476.400

 318 510



80104

80110

80113

80114

80146

80195

-  255.289  -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-  63.221 -  pozostałe wydatki na utrzymanie klas „O”

                   w tym f. zdrowotny naucz. - 555

Przedszkola

A/wydatki bieżące

     - dotacja dla Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Gaci

Gimnazja

A/ wydatki bieżące

-  698.401  -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-  68.684  – pozostałe wydatki

                   w tym f. zdrowotny nauczycieli 1.654

Dowożenie uczniów do szkół

A/ wydatki bieżące

-  28.349  -  zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz oraz

                    zwrot kosztów przejazdu uczniów do Specjalnych

                          Ośrodków Wychowawczych

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

A/ wydatki bieżące

- 274.810 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 - 33.556 -  pozostałe wydatki         

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

A/ wydatki bieżące 

Pozostała działalność

A/ wydatki bieżące

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów-17.320

- pozostałe wydatki ( młodociani )

   75 000 
75000

  767     085  

767 085

   

    28 349

28 349

 

 308 366

308 366

    20 607

20 607

    17 320

17 320   

   

    

851

85153

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii
a/ wydatki bieżące

24 500

300
  300



85154

 Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
A/ wydatki bieżące

- 17945 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
-  2255  - pozostałe wydatki
-

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2009 

20 200
20 200

852

85202

85212

85213

85214

85215

85219

85228

  

85295

POMOC  SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej
A/ wydatki bieżące
- odpłatność za pobyt w domu opieki społecznej

Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
A/ wydatki bieżące
-    36089 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 1411411 pozostałe wydatki:
               1392075 świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimenatcyjnego
                 12000 składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń
                 7336  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
    30 000 zł zadania własne
    25 600 zł zadania zlecone
    47 100 zł zadania własne dofinansowane  z budżetu państwa

Dodatki mieszkaniowe
A/ wydatki bieżące

Ośrodki pomocy społecznej
A/ Wydatki bieżące

103526 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
          14817  – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

62200 zł dofinansowanie z budżetu państwa
56143 zł środki własne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
A/ wydatki bieżące

- 7563 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
-        350 – pozostałe wydatki

Pozostała działalność
A/ wydatki bieżące
- 75000- dożywianie dzieci w szkołach 
                 30000 – środki własne
                 45000 - dotacja

1 775 216

14     760  
14 760

1     447 500  

1 447 500

2 600 

 2 600

102 700
102 700

1 900
1 900

118 343
118 343

7 913
7 913

79     500  
 79 500



-  4500 – prace społecznie użyteczne 
 
      

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

90095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
A/ wydatki bieżące
     -    17000 wynagrodzenia i pochodne
     - 354873 pozostałe wydatki
        w tym:

- 76000  – energia elektryczna
- 189723 – podatek od nieruchomości
- 66150 – materiały, sprzęt, usługi
- 23000– podatek od towarów i usług (VAT)

B/ wydatki majątkowe
 -    zakup pompy i agregatu

Oczyszczanie miast i wsi
A/ wydatki bieżące
     - 18849 – 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, 
zakup lamp

Pozostała działalność
a/ wydatki bieżące
- wyłapywanie, opieka, wyżywienie bezdomnych zwierząt

500 124
   

382 873  
371 873

 

11 000

18 890
18 890

500
500  

96 861
96 861

1     000  
1 000

921

92105

92109

92116

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

Biblioteki
A/ wydatki bieżące

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Gać

275 729
 

1 300
1 300 

168 891
168 891

105 538
105 538



926

92605

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

B/ wydatki majątkowe
- budowa boiska „Orlik” w Gaci

523 000
        

523 000
23 000

500     000  
500 000

Razem: 10 238 687

Załącznik nr 3 do   Uchwały Rady Gminy Gać  Nr 140/XXIV/2009  
 z dnia  26 lutego 2009 roku w sprawie: budżetu Gminy Gać na rok 2009.

   

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

SPŁATĄ RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW
ROK 2009

PRZYCHODY

Paragraf Wyszczególnienie Kwota ( w zł)

952

955

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

906000 zł  kredyt

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

  906 000  

418 579

Razem  1 324 579

ROZCHODY

Paragraf Wyszczególnienie Kwota (w zł)

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 595 748



Załącznik nr 4 do   Uchwały Rady Gminy Gać  Nr 140/XXIV/2009  
 z dnia  26 lutego 2009 roku w sprawie: budżetu Gminy Gać na rok 2009.

                                                                                                            
     

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2009

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 

42 060

42 060

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

1 175

1 175

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 

1 475 700

1 447 500

2 600 

25 600

    Razem: 1 518 935



WYDATKI

Dział
Rozdział

Wyszczególnienie Kwota w zł

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

42 060

42 060
42 060

751

75101

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 

1 175

1 175
1 175

852

85212

85213

85214

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
A/ wydatki bieżące
-    33090 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 1414410 pozostałe wydatki:
               1392075 świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu 
alimenatcyjnego
                 12000 składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń
                10335   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

1 475 700

1     447 500  

1 447 500

2 600
           
2 600 

25 600
25 600

Razem: 1 518 935



Załącznik nr 5 do   Uchwały Rady Gminy Gać  Nr 140/XXIV/2009  
 z dnia  26 lutego 2009 roku w sprawie: budżetu Gminy Gać na rok 2009.

                                                                                                            

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GAĆ NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania kwota

400-40002-6050 Budowa studni w Dębowie 20 000

600-60013-6300 Budowa chodnika w Mikulicach przy drodze 
wojewódzkiej

50 000

600-60016-6050 Budowa chodnika w  Dębowie  60 000

700-70005-6050

6060

 20 000 zł budowa „grzybka” w Mikulicach
150 000 zł odnowa centrum wsi Gać

 15 000 zł wykup  działek  we wsi Gać, Debów
 

185 000

750-75023-6060 Zakup komputera 5 000

754-75412-6050 Karosaż samochodu OSP Gać 50 000

801-80101-6050 Budowa szkoły Ostrów 476 400

900-90001-6060 Zakup pompy, agregatu 11 000

9216-92601-6050 Budowa boiska „Orlik” w Gaci 500 000

Razem: 1 357 400



Załącznik nr 6 do   Uchwały Rady Gminy Gać  Nr 140/XXIV/2009  
z dnia  26 lutego 2009 roku w sprawie: budżetu Gminy Gać na rok 2009.

                                                                                                            

      

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009

I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU                                           1 511 zł

II. PRZYCHODY                                                                                           2 200    zł

     w tym:
- przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony          2 200   zł 

           Środowiska i Gospodarki Wodnej

III. OGÓŁEM ŚRODKI DYSPOZYCYJNE                                                  3 711   zł

IV. WYDATKI                                                                                                3 611   zł
      w tym:
     -     zakup przepustów                                                                                   600    zł        
     -     wykop rowów                                                                                       3 011   zł

V. Stan środków obrotowych na koniec roku                                                   100 zł
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