
Uchwała BUDŻETOWA Gminy Gać na 2013 ROK 

Nr XXVIIII/191/2013 r. 
Rady Gminy Gać 

z dnia 16 stycznia 2013 r. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Gać uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 14 032 530,36 zł. z tego: 

- dochody bieżące w kwocie            13 071 862,88zł. 

- dochody majątkowe w kwocie           960 667,48 zł. 

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 13 127 296,12 zł. z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie           11 974 708,14 zł 

- wydatki majątkowe w kwocie 1 152 587,98 zł 

3. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 905 234,24 zł. która zostanie przeznaczona na : 

- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie      283 444,00 zł. 

- spłatę otrzymanych krajowych kredytów na kwotę                  621 790,24 zł. 

3. Określa się rozchody budżetu w kwocie 905 234,24 zł ; z tego: 

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 621 790,24 zł. 

- § 963 „ Spłaty  pożyczek otrzymanych na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 283 444 zł . 

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów 
wartościowych w kwocie 1 000 000 zł; z tego: 

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł; 

§ 3. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 20 231 zł; z tego: 

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 20 231 zł; 

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 28 000 zł; 

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie: 33 000 zł; 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy : 

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi 
ustawami; 

- DOCHODY: 

 
Dział
 

Rozdział
 

Paragraf
 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło Kwota zł. 

750   Administracja publiczna 43850,00 
 75011  Urzędy wojewódzkie 43450,00 
   DOCHODY BIEŻĄCE 43450,00 
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2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
ustawami. 

43450,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 400,00 
   DOCHODY BIEŻĄCE 400,00 

  

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

400,00 

751 
  

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 
,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1234,00 

 
75101 

 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 1234,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 1234,00 

  

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

1234,00 

852   Pomoc społeczna 
1643200,00

 

 

85212 

 

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

1608200,00
 

   DOCHODY BIEŻĄCE 
1608200,00

 

  

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

1608200,00
 

 

85213  

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 

13600,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 13600,00 
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2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
ustawami. 

13600,00 

 85228 
 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
21400,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 21400,00 

  

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
ustawami. 21400,00 

   OGÓŁEM DOCHODY 
1688284,00

 
- WYDATKI: 

 
Dział
 

Rozdział
 

Paragraf
 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło Kwota zł. 

750   Administracja publiczna 43850,00 
 75011  Urzędy wojewódzkie 43450,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 43450,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 43450,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43450,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36231,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6330,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 889,00 
 75045  Kwalifikacja wojskowa 400,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 400,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 400,00 

   
a)    wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 400,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 400,00 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1234,00 

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 1234,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1234,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 1234,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1234,00 
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  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1046,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 

852   Pomoc społeczna 
1643200,00

 

 85212  

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

1608200,00
 

   WYDATKI BIEŻĄCE 
1608200,00

 

   1)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
1530304,00

 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń 350,00 

  3110 Świadczenia społeczne 
1529954,00

 
   2) wydatki jednostek budżetowych: 77896,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63148,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25455,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2020,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35000,00 

   ~ 5000- 18,19 % wynagrodzenia pracownika  

   ~ 30 000   składki od wypłaconych świadczeń  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 673,00 

   
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 14748,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5222,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 130,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 5531,00 

  4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 958,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

  4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 1407,00 

  4700 
Szkolenia pracowników nie będących członkami 
korpusu służby cywilnej 1000,00 
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 85213  

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 13600,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 13600,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 13600,00 

   
a)    wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 13600,00 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 13600,00 

 85228  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 21400,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 21400,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 21400,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21400,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2959,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 441,00 
  4170 wynagrodzenia bezosobowe 18000,00 

   OGÓŁEM WYDATKI 
1688284,00

 
§ 6. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2013 roku, wynikające z odrębnych ustaw: 

1. Stosownie do art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18 oraz dochody z opłat 
określonych w art. 11wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele. 

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące 
dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego 
funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 
400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. 

3. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na 
realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami 
własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.(rada 
osiedla dla miasta wniosek do prezydenta). Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na 
działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu 
niewykorzystane w roku budżetowym   wygasają z upływem roku. 

4. W myśl art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach, właściciele 
nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich 
nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gminy są obowiązane do zorganizowania 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu Gminy wynikającymi z ustawy: 
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1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

- DOCHODY: 

 

Dział Rozdział 
Paragraf
 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / 
źródło Kwota zł. 

756   

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 33 020,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 33 020,00 

 75618  

Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 33 020,00 

  0480 
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu 33 020,00 

   OGÓŁEM DOCHODY 33 020,00 
- WYDATKI: 

 

Dział Rozdział 
Paragraf
 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 
/zadanie Kwota zł. 

851   Ochrona zdrowia 33020,00 
 85153  Zwalczanie narkomanii 300,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 300,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 300,00 

   
a) wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 300,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 300,00 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32720,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 32720,00 

   1) Dotacje za zadania bieżące 10000,00 

  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na 
zadania biezace realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 1000,00 

   

~ dotacja dla Gminy Miejskiej w Rzeszowie 
na Izbę Wytrzeźwień  na opiekę nad 
osobami nietrzeźwymi  
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  2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, udzielone 
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego. 9000,00 

   

~ dotacja w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych- 
prowadzenie działań z zakresu 
zagospodarowania wolnego czasu oraz 
działalność profilaktyczno-wychowawcza               
( dotacja udzielona na podstawie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie)  

   2) wydatki jednostek budżetowych: 22720,00 

   
a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 11000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1000,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 55,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9945,00 

   
b) wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 11720,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6870,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 4850,00 
   OGÓŁEM WYDATKI 33020,00 

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 

- DOCHODY: 

 
Dział
 

Rozdział
 

Paragraf
 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło Kwota zł. 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2000,00 

 90019  

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 2000,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 2000,00 
  0690 Wpływy z różnych opłat 2000,00 
   ~ Zadania związane z ochroną wód  

- WYDATKI : (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 
1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 
środowiska) 

 
Dział
 

Rozdział
 

Paragraf
 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie Kwota zł. 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2000,00 
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 90019  

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 2000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 2000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych 2000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1000,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000,00 

   
b) wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 1000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00 
   - zadania związane z ochroną wód  

3. z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim FUNDUSZ SOŁECKI     118 935,00 zł. z tego: 

- Sołectwo Białoboki    23 624,00 zł. 

- Sołectwo Dębów        25 457,00 zł. 

- Sołectwo Gać             25 457,00 zł. 

- Sołectwo Mikulice     18 304,00 zł. 

- sołectwo Ostrów        14 816,00 zł. 

- Sołectwo Wolica        11 277,00 zł. WYDATKI: 

 

Dział 
Rozdział
 

Paragraf
 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie Kwota zł. 

   SOŁECTWO BIAŁOBOKI 23624,00 
010   Rolnictwo i łowiectwo 2000,00 

 01095  Pozostała działalność 2000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 2000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 2000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 
   ~ wykop rowów 2000 F. sołecki Białoboki  

600   Transport i łączność 20000,00 
 60016  Drogi publiczne gminne 20000,00 
   WYDATKI MAJĄTKOWE 20000,00 
   1)    inwestycje i zakupy inwestycyjne: 20000,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20000,00 

   
~ 20 000 budowa chodnika przy drodze gminnej F. 
Sołecki Białoboki  

700   Gospodarka mieszkaniowa 1624,00 
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 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1624,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 1624,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych 1624,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1624,00 
  4270 Zakup usług remontowych 1624,00 

   ~ 1624 remont domu ludowego F. Sołecki Białoboki  
   SOŁECTWO DĘBÓW 25457,00 

600   Transport i łączność 23457,00 
 60016  Drogi publiczne gminne 16457,00 
   WYDATKI MAJĄTKOWE 16457,00 
   1)    inwestycje i zakupy inwestycyjne: 16457,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16457,00 

   

~ 11 000 budowa chodnika przy drodze gminnej F. 
Sołecki Dębów                              ~ 5 457 modernizacja 
drogi gminnej F. sołecki Dębów  

 60095  Pozostała działalność 7000,00 
   WYDATKI MAJĄTKOWE 7000,00 
   1)    inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7000,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7000,00 

   
~ 7000 budowa wiat przystankowych -  F. Sołecki 
Dębów  

700   Gospodarka mieszkaniowa 2000,00 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 2000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 2000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 

   
~ 2000 wykonanie barierki w domu ludowym  F. sołecki 
Dębów  

   SOŁECTWO GAĆ 25457,00 
600   Transport i łączność 13000,00 

 60095  Pozostała działalność 13000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 1000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych 1000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1000,00 
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  4270 Zakup usług remontowych 1000,00 
   ~ 1000 remont przystanku  F. Sołecki Gać  
   WYDATKI MAJĄTKOWE 12000,00 
   1)    inwestycje i zakupy inwestycyjne: 12000,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12000,00 

   ~ 12000 budowa wiat przystankowych -  F. Sołecki Gać  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2000,00 
 75412  Ochotnicze straże pożarne 2000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 2000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 2000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 

   ~ 2 000 zakup mundurów dla OSP Gać   F. sołecki Gać  
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6457,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 6457,00 
   WYDATKI MAJĄTKOWE 6457,00 
   1)    inwestycje i zakupy inwestycyjne: 6457,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6457,00 

   
~ 6 457  budowa oświetlenia na grzybku tanecznym 
w Gaci F. sołecki Gać  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4000,00 
 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 4000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 4000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 4000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 
   ~ 2000 zakup stroi dla grupy śpiewaczej  
  4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 

   ~ 2000 organizacja imprezy kulturalnej F. sołecki Gać  
   SOŁECTWO MIKULICE 18304,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18304,00 
 75412  Ochotnicze straże pożarne 18304,00 
   WYDATKI MAJĄTKOWE 18304,00 
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   1)    inwestycje i zakupy inwestycyjne: 18304,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18304,00 
   ~ 18304 zakup samochodu strażackiego  
   SOŁECTWO OSTRÓW 14816,00 

926   Kultura fizyczna 14816,00 
 92601  Obiekty sportowe 14816,00 
   WYDATKI MAJĄTKOWE 14816,00 
   1)    inwestycje i zakupy inwestycyjne: 14816,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14816,00 

   
~ 14 816 budowa boiska sportowego przy szkole 
Podstawowej w Ostrowie  

   SOŁECTWO WOLICA 11277,00 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11277,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 11277,00 
   WYDATKI MAJĄTKOWE 11277,00 
   1)    inwestycje i zakupy inwestycyjne: 11277,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11277,00 

   
~ 11 277  budowa oświetlenia ulicznego w Wolicy F. 
sołecki Wolica  

4. z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

- DOCHODY: 

 

Dział 
Rozdział
 

Paragraf
 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło Kwota zł. 

756   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 285000,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 285000,00 

 75618  

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw 285000,00 

  0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 285000,00 

   OGÓŁEM DOCHODY 285000,00 
- WYDATKI: 

 

Dział 
Rozdział
 

Paragraf
 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie Kwota zł. 
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900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 285000,00 
 90002  Gospodarka odpadami 285000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 285000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 285000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12064,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10000,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1819,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 

   
b)    wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 272936,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 252936,00 
   OGÓŁEM WYDATKI 285000,00 

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, 
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; 

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł; 

§ 9. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie 
dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej 

 
Dział
 

Rozdział
 

Paragraf
 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło Kwota zł. 

400 
  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 337 600,00 

 40002  Dostarczanie wody 337 600,00 

   DOCHODY  BIEŻĄCE 337 600,00 

  

0690 Wpłaty z różnych opłat 
~zwrot kosztów upomnienia 

600,00 

  0830 Wpływy z usług 280 000,00 

   ~ opłaty za pobór wody  

  0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 54 000,00 

   ~ zwrot VAT z lat ubiegłych  

700   Gospodarka mieszkaniowa 776 339,48 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 776 339,48 

   DOCHODY BIEŻĄCE 103 621,00 
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0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 421,00 
   ~ opłata za zarząd nieruchomości gminnej  

  

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 

45 000,00 

   
~ czynsz dzierżawny za wynajem działek i lokali 
gminnych  

  0920 Pozostałe odsetki 200,00 

  0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej 42 000,00 

   ~ darowizna od Firmy Wiatrowej Galicja  
  0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 

   
~zwrot za energie elektryczną i gaz w części 
dotyczącej wynajmowanych pomieszczeń  

   DOCHODY MAJĄTKOWE 672 718,48 
   1)dochody ze sprzedaży majątku 389 274,48 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 389 274,48 
   ~ działki Gać, Dębów  

   

2) w tym 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 3 283 444,00 

  6297 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł 283 444,00 

   
~ zwrot środków w ramach działania "Odnowa 
i Rozwój Wsi" - PROW 2007-2013  

720   INFORMATYKA 287949,00 
 72095  Pozostała działalność 287949,00 
   DOCHODY MAJĄTKOWE 287949,00 

   

~ w tym 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 

287949,00 
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6207 

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

287949,00 

  
 ~ środki na realizację zadania " PSeAP- 

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" 
 

750   Administracja publiczna 48 850,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 43 450,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 43 450,00 

  

2010 
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
ustawami. 

43 450,00 

 75023  Urzędy gmin 5 000,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 5 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 

  
 ~ wynagrodzenie płatnika z tytułu rozliczenia 

podatku dochodowego od osób fizycznych  
 75045  Kwalifikacja wojskowa 400,00 
   DOCHODY BIEŻĄCE 400,00 

  

2010 

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

400,00 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1234,00 

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 1234,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 1234,00 

  

2010 

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

1234,00 

756   

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

2831080,00 

 
75601 

 
Wpływy z podatku dochodowego, od osób 
fizycznych 

3000,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 3000,00 
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  0350 
Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3000,00 

 

75615 

 

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

646400,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 646400,00 

  0310 Podatek od nieruchomości 600000,00 

  0320 Podatek rolny 40000,00 

  0340 Podatek od środków transportowych 3600,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 
   ~ zwrot kosztów upomnienia  

  
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 2500,00 

   ~ dochody z odsetek oraz opłaty prolongacyjnej  

 

75616 

 

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

723700,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 723700,00 

  0310 Podatek od nieruchomości 70000,00 

  0320 Podatek rolny 600000,00 

  0340 Podatek od środków transportowych 18000,00 

  0360 Podatek od spadków i darowizn 8000,00 

  0430 Wpływy z opłaty targowej 200,00 

  
0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 1000,00 

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 21000,00 

  0690 Wpłaty z różnych opłat 500,00 

   ~zwrot kosztów upomnienia  

  0910 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 5000,00 

   ~ dochody z odsetek oraz opłaty prolongacyjnej  

 
75618 

 

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

328020,00 
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   DOCHODY BIEŻĄCE 328020,00 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10000,00 

  0480 
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu 33020,00 

  0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 285000,00 

   ~ dochody z tytułu opłaty za wywóz nieczystości  

 75621  
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 1129960,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 1129960,00 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1127960,00 

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2000,00 
758   RÓŻNE ROZLICZENIA 6226437,00 

 75801  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 3870347,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 3870347,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3870347,00 

 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2222597,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 2222597,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2222597,00 

 75814  Różne rozliczenia finansowe 10000,00 
   DOCHODY BIEŻĄCE 10000,00 

  0920 Pozostałe odsetki 10000,00 

   
~ Odsetki od środków  gminy gromadzonych na 
rachunkach bankowych  

 75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 123493,00 
   DOCHODY BIEŻĄCE 123493,00 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 123493,00 

801   Oświata i wychowanie 361096,66 
 80101  Szkoły podstawowe 2264,00 
   DOCHODY BIEŻĄCE 2264,00 

  

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 

1864,00 

   ~czynsz dzierżawny za wynajem  
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  0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 

   
~ wynagrodzenie płatnika z tytułu rozliczenia 
podatku dochodowego od osób fizycznych  

 80114  
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
szkół 250,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 250,00 

  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 150,00 

   ~czynsz dzierżawny za wynajem  
  0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 

   
~ wynagrodzenie płatnika z tytułu rozliczenia 
podatku dochodowego od osób fizycznych  

 80195  Pozostała działalność 358582,66 
   DOCHODY BIEŻĄCE 13500,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 13500,00 
   ~ odpłatność za pobyt w przedszkolu  
   DOCHODY BIEŻĄCE 345082,66 

   

~ w tym 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 345082,66 

  

2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków o których 
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 345082,66 

   

~ dotacja w ramach projektu „Edukacja 
przedszkolna kluczem do sukcesu” 9.1.1 

 
852   Pomoc społeczna 1869132,00 

 

85212 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 1608200,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 1608200,00 
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2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

1608200,00 

 

85213 

 

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 

16300,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 16300,00 

  

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

13600,00 

  
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 2700,00 

 85214  
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23600,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 23600,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 23600,00 

 85216  Zasiłki stałe 21700,00 
   DOCHODY BIEŻĄCE 21700,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 21700,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 174332,00 
   DOCHODY BIEŻĄCE 174332,00 

   

~ w tym 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 

128522,00 

  

2007 

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

122060,00 

  

2009 

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

6462,00 
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 ~ dotacja w ramach projekty systemowego           " 

Czas na aktywność w Gminie Gać " - POKL 
 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 45810,00 

 85228  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 25000,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 25000,00 

  0830 Wpływy z usług 3600,00 
   - usługi opiekuńcze  

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 21400,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 816015,03 
 85395  Pozostała działalność 816015,03 
   DOCHODY BIEŻĄCE 816015,03 

   

~ w tym 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 816015,03 

  2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 693612,78 

   

~ dotacja w ramach projektu „Wsparcie osób 
pozostających bez zatrudniania na regionalnym 
rynku pracy” 6.1.1  

  2009 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 122402,25 

   

~ dotacja w ramach projektu „Wsparcie osób 
pozostających bez zatrudniania na regionalnym 
rynku pracy” 6.1.1  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 129262,53 
 85495  Pozostała działalność 129262,53 
   DOCHODY BIEŻĄCE 129262,53 

Id: 6F3E4EB2-7181-4DE5-87B4-2014EFA7CD9D. Podpisany Strona 19



   

~ w tym 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 129262,53 

  2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków o których 
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 123082,97 

   
~  13000,74 dotacja w ramach programu "Szkoła 
równych szans" 9.1.2  

   
~ 110082,23dotacja w ramach projektu „Program 
rozwojowy szkół szansą na równy start”  

  2009 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków o których 
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 6179,56 

   
~ 2294,26 dotacja w ramach programu "Szkoła 
równych szans" 9.1.2  

   
~ 3885,30 dotacja w ramach projektu „Program 
rozwojowy szkół szansą na równy start”  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 347534,66 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 345534,66 

   DOCHODY BIEŻĄCE 345534,66 

  0830 Wpływy z usług 290000,00 

   ~ wpłaty za ścieki  

  0920 Pozostałe odsetki 1534,66 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 54000,00 

   ~ zwrot VAT z lat ubiegłych  

 
90019 

 

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

2000,00 

   DOCHODY BIEŻĄCE 2000,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat 2000,00 

   
~ dochody z tyt. opłat i kar przeznaczone na 
finansowanie ochrony środowiska  

   OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU: 
14032530,36
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§ 10. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej 

 
Dział
 Rozdział 

Paragraf
 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie Kwota zł. 

010   Rolnictwo i łowiectwo 17900,00 
 01030  Izby rolnicze 12900,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 12900,00 
   1) dotacja na zadania bieżące 12900,00 

  
2850 Wpłaty na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12900,00 
 01095  Pozostała działalność 5000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 5000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 5000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 4000,00 
   ~ wykop rowów, pozostałe usługi  
   ~ wykop rowów 2000 F. sołecki Białoboki  

400   
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 
i wodę 417500,00 

 40002  Dostarczanie wody 417500,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 417500,00 
   z tego:  
   1)    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 

  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 900,00 
   2) wydatki jednostek budżetowych 416600,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3000,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 413600,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10300,00 

   
~ części do usuwania awarii wodociągów, paliwo i olej do 
pompy, wymiana wodomierzy  

  4260 Zakup energii 310000,00 

   
~  zapłata za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej  przy Gminie Przeworsk  
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   ~     energia elektryczna  
  4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 17000,00 

   ~  badanie wody SANEPID, monitoring kontrolny  
   ~ remont sieci, usługi koparki  

   
~  opłata za korzystanie ze środowiska- wody podziemne 
Dębów  

  
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00 
  4480 Podatek od nieruchomości 68000,00 
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 8000,00 

600   Transport i łączność 186674,37 
 60016  Drogi publiczne gminne 134674,37 
   WYDATKI BIEŻĄCE 67000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych 67000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8000,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000,00 
   ~ odśnieżanie  

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 54000,00 

   
~  odśnieżanie, koszenie chwastów, obcinanie gałęzi, 
ewidencja dróg gminnych 25000 zł.  

   WYDATKI MAJĄTKOWE 67674,37 
   1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 67674,37 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67674,37 

   
~ 20 000 budowa chodnika przy drodze gminnej F. Sołecki 
Białoboki  

   

~ 11 000 budowa chodnika przy drodze gminnej F. Sołecki 
Dębów                                                                  ~ 5 457 
modernizacja drogi gminnej F. sołecki Dębów                                                                          
~ 31217,37 modernizacja dróg gminnych  

 60017  Drogi wewnętrzne 30000,00 
   WYDATKI MAJĄTKOWE 30000,00 
   1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30000,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 
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   ~ modernizacja dróg dojazdowych do pól  
 60095  Pozostała działalność 22000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 3000,00 
   1 ) wydatki jednostek budżetowych 3000,00 

   a ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000,00 

   
~ 1000  materiały, sprzęt – prace wykonywane przez osoby 
skierowane do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy  

  4270 Zakup usług remontowych 1000,00 
   ~ 1000 remont przystanku  F. Sołecki Gać  
  4430 Różne opłaty i składki 1000,00 
   WYDATKI MAJĄTKOWE 19000,00 
   1)    inwestycje i zakupy inwestycyjne: 19000,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19000,00 

   ~ 7000 budowa wiat przystankowych -  F. Sołecki Dębów  

   ~ 12000 budowa wiat przystankowych -  F. Sołecki Gać  
700   Gospodarka mieszkaniowa 744170,61 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 744170,61 
   WYDATKI BIEŻĄCE 257620,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych 257620,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16000,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16000,00 

   ~ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy  

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 241620,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11000,00 
  4260 Zakup energii 27000,00 

   
~  budynki świetlic wiejskich Białoboki, Ostrów, Wolica, 
Mikulice, budynek Dębów  

  4270 Zakup usług remontowych 13500,00 
   ~ bieżące remonty budynków komunalnych  

   ~ 1624 remont domu ludowego F. Sołecki Białoboki  
  4300 Zakup usług pozostałych 40000,00 
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~ przeglądy techniczne budynków, koszenie pastwisk 
skomunalizowanych, wykonanie map synchronizacyjnych, 
koszty aktu notarialnego, sporządzenie dokumentacji 
w celu uregulowania prawa własności  

   
~ 2000 wykonanie barierki w domu ludowym  F. sołecki 
Dębów  

  4430 Różne opłaty i składki 10000,00 
   ~ Ubezpieczenia budynków komunalnych,  

   
~ 10000 składka członkowska Lokalna Grupa Działania: 
Dorzecze Mleczki  

  4480 Podatek od nieruchomości 140000,00 
   ~  mienie gminy  

  
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego 120,00 
   ~ działka w Lipniku  
   WYDATKI MAJĄTKOWE 486550,61 
   1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 486550,61 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 486550,61 

   ~ termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
710   Działalność usługowa 14000,00 

 71035  Cmentarze 2000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 2000,00 
   1 ) wydatki jednostek budżetowych 2000,00 

   a ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2000,00 
  4270 Zakup usług remontowych 2000,00 
   ~ odnowa figury przy pomniku  
   WYDATKI BIEŻĄCE 12000,00 
 71004  Plany zagospodarowanie przestrzennego 12000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych 12000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12000,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000,00 

720   INFORMATYKA 341509,00 
 72095  Pozostała działalność 341509,00 
   WYDATKI MAJĄTKOWE 341509,00 
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1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy 
finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego 341509,00 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 287949,00 
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53560,00 

  
 ~ wydatki na realizację zadania " PSeAP- Podkarpacki 

System e-Administracji Publicznej"  
750   Administracja publiczna 1338263,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 43450,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 43450,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych 43450,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43450,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36231,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6330,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 889,00 
 75022  Rady Gmin 80850,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 80850,00 
   1)  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 79750,00 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 79750,00 
   ~ diety dla radnych  
   2 ) wydatki jednostek budżetowych 1100,00 

   a ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 
 75023  Urzędy gmin 1188500,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 1188500,00 
   1)        Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16000,00 

  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16000,00 
   2) wydatki jednostek budżetowych: 1172500,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 995000,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 740000,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64000,00 
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  4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 21000,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141000,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 20000,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 177500,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46000,00 
  4260 Zakup energii 19000,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 2000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 59000,00 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2000,00 

  4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1500,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6000,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 10000,00 
  4430 Różne opłaty i składki 1000,00 
   ~ubezpieczenie budynku, wyposażenia  

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 22000,00 

  4700 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 
służby cywilnej 9000,00 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 400,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 400,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 400,00 

   a)     wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 400,00 
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 7000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 7000,00 
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1300,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1300,00 

   a)     wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5700,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2200,00 
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~ zakup materiałów biurowych, folderów, wykonanie 
gadżetów, ulotek, książki, albumy,   nagrody i puchary na 
konkursy i spartakiady międzyszkolne  

  4300 Zakup usług pozostałych 3500,00 

   
~  koszty organizacji sympozjów i spotkań promujących 
gminę, wydruk gazety lokalnej  

 75095  Pozostała działalność 18063,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 18063,00 
   1)  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10800,00 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10800,00 
   ~ diety dla sołtysów  
   2) wydatki jednostek budżetowych: 7263,00 

   a)  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7263,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 
  4430 Różne opłaty i składki 6263,00 

   
~ 463 - składka członkowska Podkarpackiego 
Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych  

   
~ 3900- składka  członkowska związku Gmin Ziemi 
Przeworskiej  

   ~1 400 składka członkowska Związek Gmin Wiejskich  
   ~ 500 opłata komornicza  

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 1234,00 

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 1234,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1234,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 1234,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1234,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1046,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 235304,00 
 75412  Ochotnicze straże pożarne 233304,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 65000,00 
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   1) dotacja na zadania bieżące 16700,00 

  2580 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 16700,00 

   ~ dotacja dla OSP na zabezpieczenie gotowości bojowej  
   2)    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2500,00 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2500,00 
   ~ diety dla uczestników ćwiczeń pożarniczych  

   
~ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych na terenie 
gminy  

   3) wydatki jednostek budżetowych: 45800,00 
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23000,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3218,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19782,00 

   b)    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22800,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13400,00 

   

~ paliwo, prenumerata czasopisma „Strażak” 
(zabezpieczenie gotowości bojowej)                ~ 2 000 
zakup mundurów dla OSP Gać   F. sołecki Gać  

  4300 Zakup usług pozostałych 1500,00 

   
~badania techniczne pojazdów, opieka medyczna- zawody, 
manewry  

  4430 Różne opłaty i składki 7900,00 
   ~ ubezpieczenia samochodów i członków OSP  
   WYDATKI MAJĄTKOWE 168304,00 
   1)    inwestycje i zakupy inwestycyjne: 168304,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 168304,00 

   

~ 18304 zakup samochodu strażackiego w ramach 
funduszu sołeckiego wsi Mikulice             ~ 150 000 wkład 
własny zakup samochodu strażackiego  

 75421  Zarządzanie kryzysowe 2000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 2000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 2000,00 

   a)     wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 
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757   Obsługa długu publicznego 200000,00 

 75702  
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego 200000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 200000,00 

   1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 200000,00 

  8110 

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
kredytów i pożyczek 200000,00 

758   Różne rozliczenia 61000,00 
 75818  Rezerwy ogólne i celowe 61000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 61000,00 
   ~  ogólna 28 000 zł  

   
~ celowa  na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego 33 000 zł.  

  4810 Rezerwy 61000,00 
801   Oświata i wychowanie 5076957,29 

 80101  Szkoły podstawowe 2787551,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 2787551,00 
   1)    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 134315,00 

  3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 134315,00 

   
- fundusz zdrowotny nauczycieli (0,3% planowanego 
funduszu płac nauczycieli  

   ~ dodatki mieszkaniowe i wiejskie  
   ~ środki BHP  
   2) wydatki jednostek budżetowych 2653236,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2400868,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1832287,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 149644,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360889,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 51598,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6450,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 252368,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20100,00 
  4260 Zakup energii 102000,00 
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  4280 Zakup usług zdrowotnych 4900,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 18900,00 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5600,00 

  4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej  publicznej publicznej sieci 
telefonicznej 3750,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 
  4430 Różne opłaty i składki 6100,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88768,00 

  4700 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 
służby cywilnej 1250,00 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 357692,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 357692,00 
   1)    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17072,00 

  3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17072,00 
   -fundusz zdrowotny nauczycieli  

   - dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie  
   - środki BHP  
   2) wydatki jednostek budżetowych 340620,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 295590,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228188,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17367,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.19% 44812,00 
  4120 Składki na fundusz pracy 2.45% 5003,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 220,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45030,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 
  4260 Zakup energii 28500,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 460,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 1220,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 
stacjonarnej 400,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 
  4430 Różne opłaty i składki 180,00 
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  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11900,00 

  4700 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 
służby cywilnej 120,00 

 80104  Przedszkola 96000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 96000,00 
   1) dotacja na zadania bieżące 96000,00 

  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 6000,00 

  2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty 90000,00 

   
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr 
Służebniczek NMP w Gaci  

 80110  Gimnazja 1074598,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 1074598,00 
   1)    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40066,00 

  3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 40066,00 
   - fundusz zdrowotny nauczycieli  
   - dodatki mieszkaniowe i wiejskie  
   - środki BHP  
   2) wydatki jednostek budżetowych 1034532,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 920692,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 709077,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54773,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138000,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 18842,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113840,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4500,00 
  4260 Zakup energii 64000,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1200,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 2500,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 
  4430 Różne opłaty i składki 540,00 

  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40600,00 
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  4700 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 
służby cywilnej 200,00 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 36160,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 36160,00 
   1) dotacja na zadania bieżące 18000,00 

  2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego. 18000,00 

   

~ dotacja dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół 
(dotacja udzielona na podstawie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie)  

   2) wydatki jednostek budżetowych: 18160,00 

   a)    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18160,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 18160,00 

 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 302086,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 302086,00 
   1)    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030,00 
   2) wydatki jednostek budżetowych 299056,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266426,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201250,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19175,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40100,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 5401,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32630,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7500,00 
  4260 Zakup energii 3500,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 880,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 8600,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
telefonii stacjonarnej 900,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1100,00 
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  4430 Różne opłaty i składki 100,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8050,00 
  4480 Podatek od nieruchomości 400,00 

  4700 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 
służby cywilnej 1600,00 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20231,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 20231,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 20231,00 

   a)    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20231,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 20231,00 
 80195  Pozostała działalność 20600,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 20600,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 20600,00 

   a)    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20600,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20600,00 
   - odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów  
 80195  Pozostała działalność 382039,29 

   WYDATKI BIEŻĄCE w tym: 382039,29 

  

 

1 )wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki) 

382039,29 

  
3027 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8392,00 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152499,60 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 25331,00 

  4127 Składki na Fundusz Pracy 3856,00 

  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 90798,40 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 49379,66 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1500,00 

  4269 Zakup energii 10324,00 

  4287 Zakup usług zdrowotnych 600,00 

  4307 Zakup usług pozostałych 3608,00 

  4309 Zakup usług pozostałych 25132,63 
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4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10018,00 

  
4707 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 

służby cywilnej 
600,00 

851   Ochrona zdrowia 33020,00 
 85153  Zwalczanie narkomanii 300,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 300,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 300,00 

   a)    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32720,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 32720,00 
   1)    Dotacje za zadania bieżące 10000,00 

  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 1000,00 

   
~ dotacja dla Gminy Miejskiej w Rzeszowie na Izbę 
Wytrzeźwień  na opiekę nad osobami nietrzeźwymi  

  2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego. 9000,00 

   

~ dotacja w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych- prowadzenie działań z zakresu 
zagospodarowania wolnego czasu oraz działalność 
profilaktyczno-wychowawcza               ( dotacja udzielona 
na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie)  

   2) wydatki jednostek budżetowych: 22720,00 
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11000,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1000,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 55,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9945,00 

   b)    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11720,00 
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  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6870,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 4850,00 

852   Pomoc społeczna 2105172,00 
 85201  Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 1000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 1000,00 

   a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1000,00 
  4430 Różne opłaty i składki 1000,00 
 85204  Rodziny zastępcze 4865,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 4865,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych: 4 865,00 

   a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4865,00 

  4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego 4865,00 

 85206  Wspieranie rodzin 10800,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 10800,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 10800,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10800,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10800,00 
   ~ asystent rodzinny środki własne  
 85202  Domy pomocy społecznej 55000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 55000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 55000,00 

   a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55000,00 
  4430 Różne opłaty i składki 55000,00 

 85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1608200,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1608200,00 
   1)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1530304,00 

  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 350,00 
  3110 Świadczenia społeczne 1529954,00 
   2) wydatki jednostek budżetowych: 77896,00 
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   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63148,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25455,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2020,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35000,00 
   ~ 5000- 18,19 % wynagrodzenia pracownika  

   ~ 30 000   składki od wypłaconych świadczeń  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 673,00 

   b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14748,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5222,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 130,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 5531,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 958,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1407,00 

  4700 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 
służby cywilnej 1000,00 

 85213  

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 18095,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE w tym: 18095,00 

   

1 )wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki) 1120,00 

  4137 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1064,00 
  4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 56,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 16975,00 

   a)    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16975,00 
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 16975,00 
   ~13600 dotacja ud. zdrowotne od świadczeń  
   ~ 675 zł srodki własne, 2700 zł. środki dotacji  
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 85214  
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 65078,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 65078,00 

   

1 )wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych w części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki) 15078,00 

  3119 Świadczenia społeczne 15078,00 
   2)    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50000,00 
  3110 Świadczenia społeczne 50000,00 
   ~26400 środki własne , 23600 środki z dotacji  
 85215  Dodatki mieszkaniowe 1000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 1000,00 
   1)    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1000,00 
  3110 Świadczenia społeczne 1000,00 
 85216  Zasiłki stałe 21700,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 21700,00 
   1)    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21700,00 
  3110 Świadczenia społeczne 21700,00 
   21700 środki z dotacji  
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 252962,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE w tym: 252962,00 

   

1 )wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki) 127402,00 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44737,00 
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2462,00 
  4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1800,00 
  4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00 
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7808,00 
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 560,00 
  4127 Składki na Fundusz Pracy 1040,00 
  4129 Składki na Fundusz Pracy 55,00 
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8547,00 
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 452,00 
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4822,00 
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  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 440,00 
  4307 Zakup usług pozostałych 52242,00 
  4309 Zakup usług pozostałych 2337,00 
   2)    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1100,00 

  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1100,00 
   3) wydatki jednostek budżetowych: 124460,00 
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107938,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72300,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8850,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14800,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1988,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000,00 

   b)    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16522,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00 
  4260 Zakup energii 2000,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 5000,00 

  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 800,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2910,00 
  4480 Podatek od nieruchomości 152,00 

  4700 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 
służby cywilnej 1500,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31972,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 31972,00 
   1)    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 

  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200,00 
   2) wydatki jednostek budżetowych: 31772,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31361,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6870,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 558,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4492,00 
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~1 533,00 opiekunka 1/4 etatu , 2959 zł. środki z dotacji 
opiekunka  

  4120 Składki na fundusz Pracy 441,00 
   ~ 441 środki z dotacji opiekunka  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe (opiekunka) 19000,00 

   
~ 1000 opiekunka -środki własne , 18000 zł. opiekunka -
środki z dotacji  

   b)    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 411,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 130,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 281,00 
 85295  Pozostała działalność 34500,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 34500,00 
   1)    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 34500,00 
  3110 Świadczenia społeczne 34500,00 
   ~  30000 dożywianie dzieci w szkołach  
   ~  4500 prace społecznie użyteczne  

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 816015,03 
 85395  Pozostała działalność 816015,03 
   WYDATKI BIEŻĄCE 816015,03 

   

1 )wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki) 816015,03 

  3117 Świadczenia społeczne 328263,46 
  3119 Świadczenia społeczne 57928,84 
  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72250,00 
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12750,00 
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12665,00 
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2235,00 
  4127 Składki na fundusz pracy 1700,00 
  4129 Składki na fundusz pracy 300,00 
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 128010,00 
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 22590,00 
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2040,00 
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 
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  4307 Zakup usług pozostałych 142989,32 
  4309 Zakup usług pozostałych 25233,41 

  4377 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3570,00 

  4379 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 630,00 

  4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2125,00 

  4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 375,00 

   
~  projekt " Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia 
na regionalnym rynku pracy"  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 160262,53 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 16000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 16000,00 
   1)    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16000,00 
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 16000,00 
 85495  Pozostała działalność 128967,53 
   WYDATKI BIEŻĄCE 128967,53 

   

2 )wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki) 128967,53 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29000,00 
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 982,70 
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5000,00 
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 
  4127 Składki na Fundusz Pracy 700,00 
  4129 Składki na Fundusz Pracy 20,00 
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 69535,50 
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17589,53 
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4946,73 
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 170,00 
  4307 Zakup usług pozostałych 300,00 
  4309 Zakup usług pozostałych 8,00 
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  4377 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600,00 

  4379 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 15,07 

   ~ " Program rozwojowy szkół szansą na równy start"  
 85495  Pozostała działalność 15295,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 15295,00 

   

3 )wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki) 15295,00 

  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 13000,74 
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2294,26 
   ~ "Szkoła równych szans"  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 940764,00 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 458630,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 451630,00 
   1)    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 

  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 900,00 
   2) wydatki jednostek budżetowych: 450730,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12000,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 438730,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24000,00 
  4260 Zakup energii 155000,00 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 130,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 45000,00 
   ~  remonty bieżące samochodu  

   ~ nadzór technologiczny nad praca oczyszczalni  
   ~ badanie ścieków .  

   ~ badanie,  wywóz osadu z oczyszczalni na wysypisko  
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   ~ opłata za odprowadzanie ścieków -Urząd Marszałkowski  

  
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w ruchomej  publicznej sieci telefonicznej 
600,00 

  4430 Różne opłaty i składki 1000,00 
   ~ ubezpieczenie samochodu  
  4480 Podatek od nieruchomości 190000,00 
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 23000,00 
   WYDATKI MAJĄTKOWE 7000,00 
   1)    inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7000,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7000,00 

   ~ zakup pomp  

 90002  Gospodarka odpadami 341000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 341000,00 

   1) wydatki jednostek budżetowych: 341000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12064,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1819,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 

   b)    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 328936,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 308936,00 

   ~ 56000 zł. wkład 15% na program usuwanie Azbestu  
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 19000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 19000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 19000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 18000,00 
   ~ przyjęcie nieczystości na wysypisko  
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 5000,00 
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   1) wydatki jednostek budżetowych: 5000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000,00 
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 114734,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 97000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 97000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 97000,00 
  4260 Zakup energii 70000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 27000,00 
   ~ konserwacja urządzeń oświetlenia ulic  
   ~opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych  
   WYDATKI MAJĄTKOWE 17734,00 
   1)    inwestycje i zakupy inwestycyjne: 17734,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17734,00 

   
~ 11 277  budowa oświetlenia ulicznego w Wolicy F. 
sołecki Wolica  

   
~ 6 457  budowa oświetlenia na grzybku tanecznym w Gaci 
F. sołecki Gać  

 90019  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2000,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 2000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych 2000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1000,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00 
 90095  Pozostała działalność 400,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 400,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 400,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 
   ~ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt  
  4300 Zakup usług pozostałych 200,00 
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   ~ wyłapywanie, opieka nad bezdomnymi zwierzętami  
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 377000,00 

 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 39000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 39000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 39000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 

   ~ 2000 zakup stroi dla grupy śpiewaczej F. sołecki Gać  
  4300 Zakup usług pozostałych 37000,00 

   ~ 2000 organizacja imprezy kulturalnej F. sołecki Gać  
   ~ 35000 zł. wkład na projekt "wykopaliska"  
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 180000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 180000,00 
   1)    Dotacje za zadania bieżące 180000,00 

  2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 180000,00 

 92116  Biblioteki 118000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 118000,00 
   1)    Dotacje za zadania bieżące 118000,00 

  2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 118000,00 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 40000,00 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 40000,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40000,00 

  4340 

Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących 
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek 
budżetowych 40000,00 

926   Kultura fizyczna i sport 60550,29 
 92601  Obiekty sportowe 33550,29 
   WYDATKI BIEŻĄCE 18734,29 
   1) wydatki jednostek budżetowych: 18734,29 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9500,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9500,00 
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   ~ zatrudnienie trenera środowiskowego na umowę zlecenia  

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9234,29 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1234,29 
  4260 Zakup energii 7000,00 
  4430 Różne opłaty i składki 1000,00 
   WYDATKI MAJĄTKOWE 14816,00 
   1)    inwestycje i zakupy inwestycyjne: 14816,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14816,00 

   
~ 14 816 budowa boiska sportowego przy szkole 
Podstawowej w Ostrowie F. sołecki Ostrów  

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 27000,00 
   WYDATKI BIEŻĄCE 27000,00 
   1)    Dotacje za zadania bieżące 27000,00 

  2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 27000,00 

   ~ dotacja na podstawie ustawy o sporcie  
   WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM : 13127296,12 

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do 
uchwały budżetowej. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lesław Stańko
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Podmiot
otrzymujący dotację

Kwota
dotacji w zł. Zadanie realizowane Rodzaj dotacji

Biblioteka Publiczna
Gminy Gać 118 000,00

koszty bieżące działalności
Biblioteki Podmiotowa

Gminny Ośrodek
Kultury w Gaci 180 000,00

koszty bieżące działalności
GOK Podmiotowa

Izba rolnicza 12 900,00

wpłata na rzecz Izby Rolniczej
(2% wpływów z podatku
rolnego) Wpłata

Gmina Miejska
Rzeszów 1000,00

Dotacja dla Gminy Miejskiej w
Rzeszowie na Izbę Wytrzeźwień
na opiekę nad osobami
nietrzeźwymi

celowa na zadania
bieżące realizowane
na podstawie
porozumień miedzy
jednostkami sektora
finansów publicznych

Gmina Miejska
Przeworsk 6000,00

Dotacja dla Gminy Miejskiej w
Przeworsku -zwrot kosztów
poniesionych za pobyt dzieci z
terenu gminy w przedszkolach

celowa na zadania
bieżące realizowane
na podstawie
porozumień miedzy
jednostkami sektora
finansów publicznych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Gminy Gać na 2013 rok
nr XXVIIII/191/2013 r.

z dnia 16 stycznia 2013 r.

I. ZESTAWIENIEDOTACJIDLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
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Podmiot
otrzymujący dotację

Kwota
dotacji w zł. Zadanie realizowane Rodzaj dotacji

Podmiot wybrany w
drodze konkursu 27 000,00

w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu wśród
młodzieży w gminie na podstawie
Uchwały Nr 267/XLVI/2010Rady
Gminy Gać z dnia 5 listopada 2010
roku w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania
wspierania rozwoju sportu w
Gminie.

celowa na zadanie
zlecone

Podmiot wybrany w
drodze konkursu 9 000,00

z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów
alkoholowych- prowadzenie
działań z zakresu
zagospodarowania wolnego czasu
oraz działalność
profilaktyczno-wychowawcza

celowa na zadanie
zlecone

Podmiot wybrany w
drodze konkursu 18 000,00

Dowożenie dzieci
niepełnosprawnych realizujących
obowiązek szkolny

celowa na zadanie
zlecone

Niepubliczne
Przedszkole Sióstr
Służebniczek w Gaci

90 000,00 koszty bieżącej działalności
niepublicznego Przedszkola Sióstr
Służebniczek w Gaci

podmiotowa
Ochotnicza straż
pożarna w
Białobokach 2 000,00

koszty bieżącej działalności -
gotowość bojowa podmiotowa

Ochotnicza straż
pożarna w Dębowie 3 500,00

koszty bieżącej działalności -
gotowość bojowa podmiotowa

Ochotnicza straż
pożarna w Gaci 5 500,00

koszty bieżącej działalności -
gotowość bojowa podmiotowa

Ochotnicza straż
pożarna w
Mikulicach 2 000,00

koszty bieżącej działalności -
gotowość bojowa podmiotowa

Ochotnicza straż
pożarna w Ostrowie 2 000,00

koszty bieżącej działalności -
gotowość bojowa podmiotowa

Ochotnicza straż
pożarna w Wolicy 1 700,00

koszty bieżącej działalności -
gotowość bojowa podmiotowa

Przewodniczący Rady Gminy

Lesław Stańko

II. ZESTAWIENIEDOTACJIDLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
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