U Z A S A D N I E N I E DO P R O J E K T U BUDŻETU NA 2022 R.
I

DOCHODY

W projekcie budżetu gminy na 2022 r. oszacowano dochody na kwotę
99.654.719 zł, co stanowi spadek do przewidywanego wykonania za 2021 r.
o ok. 14%.
Przy szacowaniu dochodów na 2022 r. kierowano się następującymi danymi:
a) informacją Ministra Finansów o:
- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji dla gmin,
- planowanych dochodach gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych ( PIT) oraz osób prawnych ( C I T )
b) ceną skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na następny rok.
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym 20 października 2021 r cena żyta
wynosi 61,48 zł za ldt i jest wyższa od ceny ustalonej przez Radę Gminy na 2021 r.
o 6,48 zł.
c) proponowanymi do uchwalenia przez Radę Gminy Łańcut stawkami podatkowymi
w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2022 r., nie
przewiduje się wzrostu stawek podatkowych na 2022 r.
d) informacją Wojewody Podkarpackiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych oraz własnych.

Źródła pozyskiwania dochodów przedstawiają się następująco:

1.
010 Rolnictwo i łowiectwo
393 zł
Planowane dochody wynikają z dotacji przyznanej na realizację zadań zleconych
2.
600 Transport i łączność
4.312.776 zł
Planowane w tym dziale dochody wynikają z przyznanych dotacji, w tym:
- dotacja z budżetu państwa (środki RFRD) do budowy dróg w:
* droga Albigowa „Granice"
2.263.450 zł
* droga „Kraczkowa przez wieś" i „Kraczkowa Działy Zachodnie"
2.049.326 zł
3.
700 Gospodarka mieszkaniowa
Planowane w tym dziale dochody wynikają z :
- wpływów z opłat za służebność przesyłu
- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze
- wpływów z usług (opłat za ogrzewanie w wynajmowanych przez
Gminę pomieszczeniach)
- odsetek od nieterminowych wpłat

556.000 zł
30.000 zł
5.000 zł
400.000 zł
120.000 zł
1.000 zł

W 2022 r. jest planowany wzrost dochodów z tytułu czynszów w stosunku do 2021 r.
o ok. 5%
4. 710 Działalność usługowa
Środki w tym dziale planowane z:
- wpłat za rozgraniczenia gruntów realizowane przez Gminę
- dotacji ze środków unijnych do projektu zintegrowany i uspołeczniony
model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii
Przestrzennej R O F
5. 750 Administracja publiczna
Planowane dochody wynikają z:
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych
6.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Planowana kwota wynika z dotacji na zadania zlecone.

118.650 zł
10.000 zł

108.650 zł
92.886 zł
92.886 zł
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7. 752 Obrona narodowa
Planowana kwota wynika z dotacji na zadania zlecone.

4.428 zł

1.500 zł

8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.474 zł
Planowane dochody wynikają z dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.
9. 756

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

z tego:
a) wpływy z dochodów opłacanych w formie karty podatkowej
b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, w tym:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- odsetki od nieterminowych wpłat
c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych, w tym:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- koszty upomnień
- odsetki od nieterminowych wpłat

23.993.738 zł
130.000 zł
4.004.000 zł
3.900.000 zł
85.000 zł
10.000 zł
4.000 7.1
4.000 zł
1.000 zł
3.878.000 zł
1.700.000 zł
1.500.000 zł
13.000 zł
190.000 zł
55.000 zł
400.000 zł
5.000 zł
15.000 zł

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
e) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie
hurtowym
f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych

375.000 zł
50.000 zł
135.000 zł
190.000 zł
30.000 zł
15.576.738 zł
15.161.393 zł
415.345 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz
podatku od środków transportowych zostały zaplanowane na podobnym poziomie jak
te ustalone na 2021 rok. Nieznaczny wzrost jest planowany w podatku rolnym
o ok. 3,5%.
Wpływy z tytułu opłat planowane są w oparciu o prognozowane wykonanie na 2021 r.
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT ) Gmina planuje na
poziomie prognoz Ministerstwa Finansów. Kwota ta jest o 1.093.038 zł niższa niż
planowana na 2021 rok w związku ze zmianą przepisów wynikających z ustaw
„Polskiego Ładu". Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ( C I T )
planowane są na podobnym poziomie jak w roku 2021.
10. 758
Różne rozliczenia
Dochody w tym dziale wynikają z:
a) subwencji oświatowej
b) subwencji wyrównawczej

35.097.271 zł
24.614.549 zł
10.482.722 zł

Kwoty subwencji przyjęte do projektu budżetu wynikają z informacji otrzymanych
z Ministerstwa Finansów. Subwencja oświatowa w stosunku do 2021 r. zwiększyła się
o 1.443.610 zł, natomiast subwencja wyrównawcza zmniejszyła się o 1.846.269 zł.
Znaczne zmniejszenie subwencji wyrównawczej w głównej mierze wynika z faktu
wpłaty zaległego podatku od Farmy Wiatrowej (kwota 3.071.000 zł) w 2020 roku, który
to rok jest podstawą do naliczenia dla gminy subwencji wyrównawczej na 2022 r.
11. 801
Oświata i wychowanie
Planowane dochody wynikają z:
- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych (opłata stała
planowana na podstawie obowiązujących stawek i ilości dzieci)
- wpływów za wyżywienie w szkołach i przedszkolach
- dotacja na zadania własne
- zwrotu środków za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminy
Łańcut z innych gmin
- dotacji z Ministerstwa Sportu do budowy sali gimnastycznej
w Rogoźnie
- dotacji ze środków unijnych

4.794.779 zł

312.500 zł
2.615.600 zł
1.042.152 zł
170.000 zł
600.000 zł
54.527 zł

12. 852 Pomoc społeczna
Planowane dochody wynikają z:
- dotacji na zadania zlecone
- dotacji na zadania własne
- wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze
- wpływów z odpłatności za pobyt w DPS
- wpływów z odpłatności za pobyt w schronisku
- dofinansowania unijnego do projektu „Ośrodek Opieki Dziennej Pogodny Senior" w Wysokiej oraz projektu „Dom Dziennego
Pobytu dla Seniorów - Aktywny Senior" w Kosinie
- odpłatności za pobyt w ośrodku dziennej opieki
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

1.908.946 zł
77.600 zł
463.840 zł
15.000 zł
20.000 zł
10.000 zł

1.229.676 zł
84.830 zł
8.000 zł

13. 855 Rodzina
19.333.382 zł
Planowane dochody wynikają z:
- z dotacji na zadania zlecone
18.763.600 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (fundusz
alimentacyjny)
15.000 zł
- planowanych zwrotów dotacji z lat ubiegłych
61.200 zł
- planowanych odsetek od zwróconych dotacji
12.300 zł
- dofinansowanie unijne do projektu „Bezpieczne szkraby"
247.082 zł
- odpłatność za dzieci uczęszczające do żłobków na terenie gminy
234.200 zł
W dziale tym nastąpił znaczny spadek dochodów w związku z wygaszeniem obsługi
programu „500+" przez gminy - zadanie przejmie ZUS.
14. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9.437.496 zł
Dochody w tym dziale wynikają z:
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska
17.000 zł
- dochodów z tytułu opłat za odpady
5.900.000 zł
Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą uchwałą w sprawie wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami na 2021 rok.
- kosztów upomnień
14.000 zł
- wpłaty mieszkańców do projektu parasolowego na wymianę
źródeł ciepła na terenie ROF
840.587 zł
- dotacji ze środków unijnych do projektu „Wymiana źródeł ciepła
na terenie R O F "
2.665.909 zł
W budżecie na 2022 r. planowany jest znaczny spadek dochodów w stosunku do roku
2021 o ok. 14%. Wynika to z przede wszystkim z niższej kwoty subwencji
wyrównawczej jaka jest planowana dla gminy na 2022 r. oraz zmniejszeniem wpływów
z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zmianami systemu
opodatkowania w kraju od 2022 r. - program „Polski Ład". Z tych dwóch źródeł gmina
otrzyma ponad 3.000.000 zł mniej wpływów. Zmniejszone dochody wynikają również
z wygaszenia obsługi programu „500+" przez gminy. Mniejsze dochody bieżące
planowane na 2022 r. powodują również konieczność redukcji wydatków bieżących w

budżecie gminy na 2022 r. zgodnie z obowiązującą zasadą, iż wydatki bieżące na dany
rok nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.
Szczegółowe źródła pozyskiwania dochodów na 2022 r. oraz ich porównanie
do planowanego wykonania z 2021 r. przedstawia załącznik Nr 1 do uzasadnienia
do projektu budżetu.

II

WYDATKI

1. Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale proponuje się przeznaczyć na:
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych
- renowacje rowów gminnych
- wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej
- wkład własny do zadania zgłoszonego do dofinansowania
modernizacji dróg wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego
- wydatki na budowę sieci wodociągowej - zwrot za wykonanie
sieci mieszkańcom
- wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej - zwrot za wykonanie
sieci mieszkańcom
2. Dział 600
Transport i łączność
Rezerwowaną kwotę proponuje się przeznaczyć na:
a) pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zakup
taboru dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
b) dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy
c) pomoc rzeczową dla Województwa Podkarpackiego, w tym:
- utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich
d) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na:
- przebudowę drogi Wojewódzkiej na terenie Łańcuta (skrzyżowanie
z linią kolejową)
- budowę chodnika na drodze wojewódzkiej w Albigowej
e) pomoc rzeczową dla Powiatu Łańcuckiego na utrzymanie
chodników na drogach powiatowych
f) pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie
w tym na :
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa - Handzlówka
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Soninie
g) budowę, przebudowę i utrzymanie dróg gminnych
h) budowę i utrzymanie dróg wewnętrznych
i) utrzymanie przystanków

162.093 zł
393 zł
20.000 zł
31.700 zł
50.000 zł
30.000 zł
30.000 zł
16.370.000 zł

500.000 zł
100.000 zł
30.000 zł
30.000 zł

200.000 zł
120.000 zł
50.000 zł

2.194.000 zł
1.000.000 zł
10.736.000 zł
1.410.000 zł
30.000 zł

W ramach tych wydatków na drogi gminne i wewnętrzne zabezpieczono środki na
najpilniejsze potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowe utrzymanie
dróg, wydatki w ramach przyznanego funduszu sołeckiego ( kwota 259.462 zł ) oraz

podatek od dróg (kwota 220.000 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych na drogach
gminnych i wewnętrznych zabezpieczono środki w wysokości 10.780.000 zł.
Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach gminnych w poszczególnych
miejscowościach został zamieszczony w materiałach informacyjnych do uzasadnienia
do projektu budżetu.
Zwiększenie środków na remonty i inwestycje drogowe będzie uzależnione od
dodatkowych środków wygospodarowanych w 2022 r. oraz środków zewnętrznych
jakie otrzyma gmina w trakcie 2022 r.
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
1.748.100 zł
Planowane w projekcie budżetu środki zabezpieczają najpilniejsze potrzeby związane
z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych i budynków zasobu mieszkaniowego
gminy (przeglądy okresowe, ekspertyzy, wykonywanie zaleceń pokontrolnych itp.)
ogrzewaniem, bieżącą eksploatacją budynków, ubezpieczeniem mienia.
W wydatkach uwzględniono środki w ramach funduszu sołeckiego (89.596,50 zł) na:
* Głuchów - opracowanie projektu budynku wielofunkcyjnego
49.865,50 zł
* Handzlówka - remont budynku Orkiestry Dętej
19.865,50 zł
* Kosina - remont budynku społecznego, zakup wyposażenia do O.K.
19.865,50 zł
W projekcie budżetu na 2022 r. zabezpieczono środki inwestycyjne na :
- wydatki na zakup działek na rzecz gminy - 1.200.000 zł
- opracowanie projektu budynku wielofunkcyjnego w Głuchowie - 50.000 zł
4. Dział 710 Działalność usługowa
432.350 zł
Planowane w projekcie budżetu środki proponuje się przeznaczyć na:
a) zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy
344.350 zł
W ramach zabezpieczonych środków zarezerwowano pieniądze na zapłatę za
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, prace przy studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i planach zagospodarowania przestrzennego. W rozdziale tym
zabezpieczono również środki na projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model
planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej R O F . "
b) opracowania z zakresu geodezji i kartografii (m.in. podziały
gruntów, regulacje stanów prawnych działek, zakupy i aktualizacja
map)
88.000 zł
5. Dział 750 Administracja publiczna
Środki na wydatki w administracji proponuje się przeznaczyć na
a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej (m. in.
ewidencja ludności, dowody osobiste), w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
b) pokrycie kosztów diet oraz wydatków rzeczowych związanych
z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji Rady Gminy
c) koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne

8.727.979 zł

92.686 zł
92.686 zł
454.000 zł
6.543.000 zł
5.397.000 zł

W ramach środków na funkcjonowanie Urzędu oprócz wynagrodzeń zabezpiecza się
środki na opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, opłaty pocztowe,
zakup paliwa, przeglądy i ubezpieczenia samochodów, zakup materiałów biurowych.
W projekcie budżetu na 2022 r. nie zabezpieczono wydatków na wynagrodzenia
pracowników interwencyjnych zatrudnionych sezonowo oraz na roboty publiczne
w związku z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących gminy.
d) funkcjonowanie komisji poborowych ( zadanie zlecone )
200 zł
e) wydatki związane z promocją gminy
21.000 zł
f) koszty funkcjonowania Centrum Oświaty, w tym:
1.433.200 zł
- wynagrodzenia i pochodne
1.231.000 zł
g) pozostałą działalność ( utrzymanie biur sołtysów, składki na
stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Łańcuckiej "
i Rzeszowski Obszar Funkcjonalny).
183.893 zł
W ramach planowanych wydatków zabezpieczono środki w ramach funduszu
sołeckiego w kwocie 3.000 zł na zakup kosy spalinowej do Kosiny.
6. Dział

751

Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
4.428 zł
Środki planuje się na utrzymanie stałego rejestru wyborców - zadanie realizowane
w ramach zadań zleconych.
7. Dział 752
Obrona narodowa
Środki rezerwuje się na realizację zadań zleconych z zakresu obrony.
8. Dział

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Planowane w projekcie budżetu środki proponuje się wydatkować na:
a) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w tym m.in.:
utrzymanie obiektów OSP, wynagrodzenie komendanta i kierowców
OSP, zakup sprzętu pożarniczego, utrzymanie samochodów itp.

1.500 zł

754

325.174 zł

318.700 zł

W ramach powyższych wydatków zabezpieczono kwotę 30.000 zł na dotacje dla
gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego dofinansowanego jednostkom
z MSW i A.
W wydatkach na straże zabezpieczono również środki w ramach funduszu sołeckiego kwota 14.865,50 zł na :
- zakup sprzętu dla OSP Kosina - 5.000,00 zł
- remont remizy OSP Rogóżno - 9.865,50 zł
b) obronę cywilną - realizację zadań zleconych
2.474 zł
c) dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie
4.000 zł
9. Dział 757
Obsługa długu publicznego
250.000 zł
Planowane środki zostaną przeznaczone na spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych
przez Gminę Łańcut we wcześniejszych latach.

10. Dział 758
Różne rozliczenia
Planowane środki proponuje się zarezerwować na:
- rezerwę ogólną ( nieprzewidziane wydatki na etapie uchwalania
budżetu )
- rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwę na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę
- zapłatę podatku V A T (rozliczenia z tytułu podatku)

760.000 zł

300.000 zł
250.000 zł
200.000 zł
10.000 zł

11. Dział 801
Oświata i wychowanie
47.412.777 zł
Planowane środki na realizację zadań w oświacie proponuje się przeznaczyć na:
a) utrzymanie szkół podstawowych, w tym:
23.652.600 zł
- wynagrodzenia i pochodne
16.795.800 zł
- wydatki majątkowe
3.790.000 zł
b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w tym:
739.200 zł
- wynagrodzenia i pochodne
678.000 zł
c) utrzymanie przedszkoli, w tym:
9.537.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne
6.816.900 zł
- dotacja do Przedszkoli Niepublicznych oraz do innych gmin gdzie
uczęszczają dzieci z Gminy Łańcut
1.420.000 zł
d) świetlice szkolne, w tym:
668.350 zł
- wynagrodzenia i pochodne
606.900 zł
e) dowożenie uczniów do szkół
400.000 zł
f) utrzymanie szkoły średniej w Wysokiej, w tym:
2.388.800 zł
- wynagrodzenia i pochodne
1.920.700 zł
g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
151.300 zł
h) utrzymanie stołówek szkolnych, w tym:
5.504.700 zł
- wynagrodzenia i pochodne
2.801.600 zł
i)wydatki na dzieci niepełnosprawne w wychowaniu przedszkolnym
1.317.000 zł
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne
292.600 zł
- dotacje na niepubliczne przedszkola
1.000.000 zł
j ) wydatki na uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych
2.849.600 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
2.559.600 zł
k) wydatki na dzieci niepełnosprawne w gimnazjach i szkołach średnich
149.700 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
124.300 zł
1) realizację projektów ze środków unijnych - projekt realizowany przez
ZSW Wysoka "
54.527 zł
W ramach planowanych wydatków bieżących na oświatę nie zabezpieczono w pełni
wydatków na utrzymanie placówek oświatowych. Szacowany brak środków przewiduje
się na poziomie ok. 3.000.000 zł. Środki te będzie trzeba zabezpieczyć w trakcie
2022 r. z dodatkowych dochodów lub nadwyżki budżetowej.

Na etapie projektu budżetu nie zabezpieczono również środków na remonty obiektów
oświatowych (oprócz wydatków w ramach funduszu sołeckiego - kwota 11.000 zł).
W planowanym budżecie zabezpieczono środki na dotacje do przedszkoli
niepublicznych (ogółem - 1.720.000 zł) oraz dotacje dla innych jednostek samorządu
terytorialnego, gdzie uczęszczają dzieci z gminy Łańcut (kwota - 700.000 zł)
W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
emerytów.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowany na 2022 r. w obiektach oświatowych w
poszczególnych miejscowościach został zamieszczony w materiałach informacyjnych
do uzasadnienia do projektu budżetu na 2022 r.
W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie
11.000 zł na :
- remont szkoły w Kosinie - kwota 11.000 zł
12. Dział 851
Ochrona zdrowia
220.000 zł
Na ochronę zdrowia rezerwuje się środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż
alkoholu, z tego na:
a) zwalczanie narkomanii
3.000 zł
b) przeciwdziałanie alkoholizmowi
217.000 zł
Zadania, na które zostaną rozdysponowane środki będą wynikać z uchwalonego na
2022 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.
13. Dział 852
Pomoc społeczna
Planowane środki na pomoc społeczną proponuje się przeznaczyć na:
a) pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy kierowanych przez
Gminę do Domów Pomocy Społecznej
b) ośrodki wsparcia
c) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
d) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
e) wypłaty zasiłków okresowych
f) wypłatę dodatków mieszkaniowych
g) wypłatę zasiłków stałych
h) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
i) pokrycie kosztów usług opiekuńczych
j ) pomoc w zakresie dożywiania (środki własne budżetu gminy)
k) pozostałą działalność, w tym:
- koszty pracowników społecznie użytecznych
- funkcjonowanie Ośrodka Opieki Dziennej - Pogodny Senior
w Wysokiej oraz Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

4.397.871 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono środki
prawidłowe funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie gminy.

umożliwiające

710.000 zł
44.400 zł
2.000 zł
13.700 zł
195.000 zł
3.000 zł
165.000 zł
1.360.525 zł
1.192.575 zł
122.200 zł
110.000 zł
1.672.046 zł
81.000 zł
1.591.046 zł

14. Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:
- wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów z terenu gminy
15. Dział 855
Rodzina
Planowane środki w tym dziale proponuje się przeznaczyć na:
a) wypłatę świadczeń wychowawczych (500+), w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
b) wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
c) zadania z zakresu wspierania rodziny, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
d) rodziny zastępcze
e) opłacanie składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy
społecznej
f) funkcjonowanie żłobków na terenie gminy, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
16. Dział

900

100.000 zł
100.000 zł
20.112.951 zł
10.845.600 zł
35.675 zł
8.071.560 zł
917.601 zł
82.408 zł
78.025 zł
42.000 zł
36.300 zł
1.035.083 zł
470.704 zł

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
10.373.496 zł
Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:
a) zadania bieżące związane z gospodarką komunalną
16.000 zł
b) gospodarkę odpadami komunalnymi
5.914.000 zł
Planowane środki powinny zabezpieczyć wydatki związane z odbiorem odpadów
komunalnych od mieszkańców (jeżeli wydatki związane z odbiorem odpadów
pozostaną na poziomie z 2021 r.) oraz koszty odbioru odpadów w ramach PSZOK.
c) gospodarkę związaną z oczyszczaniem gminy i ochroną
środowiska
46.000 zł
(dotacje dla mieszkańców gminy do usuwania eternitu - 20.000 zł)
d) utrzymanie zieleni - zakup sadzonek do nasadzeń na terenach
gminnych
10.000 zł
e) ochronę powietrza - obsługę projektu „Czyste powietrze"
21.000 zł
f) opłaty za pobyt w schroniskach bezpańskich zwierząt
wyłapywanych na terenie gminy, usługi związane z wyłapywaniem
i badaniem zwierząt bezdomnych
60.000 zł
g) pokrycie kosztów energii i konserwacji oświetleń drogowych
785.000 zł
w tym:
- wydatki inwestycyjne
225.000 zł
Zadania inwestycyjne (w tym wynikające z wniosków w ramach
funduszu sołeckiego w poszczególnych miejscowościach - kwota
59.865,50
zł)
zostały
wyszczególnione
w
materiałach
informacyjnych do uzasadnienia do projektu budżetu.
h) pozostałą działalność
3.521.496 zł
zarezerwowano środki na :

- wywóz i utylizację padłych zwierząt nieznanego pochodzenia z
terenu gminy
- projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie R O F "

15.000 zł
3.506.496 zł

17. Dział 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.748.000 zl
Planowane na wydatki środki proponuje się zabezpieczyć na:
a) dotację dla Centrum Kultury Gminy Łańcut
2.690.000 zł
(dotacja organizatora na działalność Centrum Kultury, w tym na
utrzymanie bibliotek gminnych)
Dotacja zaplanowana dla Centrum Kultury na 2021 r. została zwiększona o ok. 5%
w stosunku do 2021 roku.
b) remont zabytkowych kapliczek przydrożnych na terenie gminy
oraz opracowanie programu ochrony zabytków
20.000 zł
c) pozostałą działalność w tym m. in:
38.000 zł
- dotacje dla organizacji realizujących zadania gminy w zakresie
kultury
12.000 zł
- organizację i nagrody w imprezach promujących miejscową
kulturę na terenie gminy, utrzymanie obiektów kultury, remonty
obiektów kultury
26.000 zł
18. Dział 926
Kultura fizyczna
647.000 zł
Przewidywane środki rezerwuje się na:
a) wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych
167.000 zł
W ramach środków Funduszu Sołeckiego zabezpieczono kwotę 11.000 zł w tym:
- remont budynku L K S Kosina - 11.000 zł
b) dotacje na realizację zadań sportowych na terenie gminy
453.000 zł
c) organizację imprez masowych promujących sport
15.000 zł
d) dotacje dla organizacji realizujących zadania gminy w zakresie
sportu
12.000 zł
Planując wydatki na 2022 r. kierowano się możliwościami finansowymi gminy.
W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wydatki sztywne ( płace, konieczność
utrzymania budynków, infrastruktury itp. ) oraz środki na zadania wynikające z już
podjętych zobowiązań ( podpisanych w 2021 r. umów lub uchwał podjętych przez Radę
Gminy). Szczegółowy zakres wydatków na 2022r. oraz ich porównanie
do przewidywanego wykonania z 2021 r. przedstawia załącznik Nr 2 do uzasadnienia
do projektu budżetu na 2022 r.
W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości
15.139.000 zł.
W budżecie na 2022 r. zabezpieczono środki na rozchody wynikające ze spłat rat
zaciągniętych kredytów. Planowane rozchody na 2022 r. wynoszą 1.558.000 zł
i wynikają ze spłaty kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu 2017 r., 2018 r.
i 2020 r. oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym.

Ponadto na 2022 r. planuje się przychody w wysokości 16.697.000 zł, w tym:
- z tytułu zaciągniętych kredytów - kwota 16.697.000 zł, z tego:
* na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów (rozchody) - kwota
1.558.000 zł
* na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - kwota 15.139.000 zł
W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi w pierwszej kolejności
zabezpieczono w 2022 r. środki inwestycyjne na zadania, co do których gmina uzyskała
już dofinansowanie unijne lub dofinansowanie z budżetu państwa oraz podjęła uchwałę
0 zaciągnięciu zobowiązań, w tym m.in.:
* budowa drogi gminnej „Albigowa - Granice" - kwota 3.250.000 zł (zadanie
współfinansowane ze środków RFRD)
* przebudowa drogi gminnej „Na nowym osiedlu" w Albigowej - kwota 1.450.000 zł
(zadanie współfinansowane ze środków RFRD)
* rozbudowa drogi gminnej „Kraczkowa przez wieś" i drogi gminnej „Kraczkowa
Działy Zachodnie" - kwota 4.900.000 zł
* przebudowa dróg wewnętrznych w Głuchowie, Handzlówce, Kosinie, Soninie
1 Wysokiej - kwota 800.000 zł
* pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zakup taboru w ramach
projektu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - kwota - 500.000 zł
* pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na przebudowę skrzyżowania
drogi wojewódzkiej z linią kolejową w Łańcucie - kwota 200.000 zł
* pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy
drodze wojewódzkiej w Albigowej - kwota 120.000 zł
* pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na budowę drogi powiatowej Albigowa Handzlówka - kwota 2.194.000 zł
* pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na budowę chodnika przy drodze
powiatowej w Soninie - kwota 1.000.000 zł
*budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZS w Rogoźnie - kwota 2.050.000 zł
(zadanie dofinansowane ze środków Ministra Sportu)
* rozbudowa szkoły w Albigowej o oddziały przedszkolne - kwota 1.540.000 zł
* projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" - kwota 3.506.496 zł
(zadanie współfinansowane ze środków unijnych)
Biorąc pod uwagę duże wydatki na w/w zadania w ograniczonym zakresie
zabezpieczono środki inwestycyjno - remontowe na pozostałe zadania na obiektach
oświatowych, budynkach komunalnych, drogach gminnych i obiektach sportowych.
W projekcie budżetu na 2022 r. ogółem na inwestycje planuje się przeznaczyć kwotę
23.929.811 zł.
Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji
w 2022 r. przedstawiają załączone materiały informacyjne do projektu budżetu na
2022 rok.
W roku 2022 przewidziany jest znaczny wzrost wydatków bieżących, w tym m. in.
znacznie wzrosną wydatki na wynagrodzenia, szczególnie w oświacie
(wzrost wynagrodzeń wynikający z zapisów ustawowych, awanse zawodowe oraz

wzrost płacy minimalnej) oraz w placówkach kultury i urzędzie gminy w związku ze
wzrostem płacy minimalnej.
Zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach gminy Łańcut będzie wynikało
również z konieczności zabezpieczenia środków na wzrost wydatków bieżących m. in.
energii, gazu, wzrostu cen paliwa itp. które to w ostatnim czasie wzrastają lawinowo.
Tak znaczny wzrost wydatków bieżących wynikający z uwarunkowań zewnętrznych
niezależnych od gminy, powiązany ze spadkiem dochodów bieżących (subwencja
wyrównawcza, PIT) powoduje znaczne trudności z zachowaniem zasady określonej w
art. 242 ustawy o finansach publicznych czyli finansowania wydatków bieżących
dochodami bieżącymi. Stąd też po stronie wydatków znacznie ograniczono wydatki
szczególnie w oświacie jak również w kulturze i administracji, które wymagają korekty
w trakcie 2022 roku (szacowany brak to ok. 3.000.000 - 3.500.000 zł).
W związku z powyższym w znacznym stopniu ograniczono wydatki m. in. na bieżące
utrzymanie dróg, budynków komunalnych, budynków oświatowych i sportowych. W
trakcie 2022 r. konieczne będą również działania mające na celu ograniczenie
i optymalizację w zakresie wydatków bieżących gminy na rok 2022 oraz lata następne.
Wprowadzenie ewentualnych dodatkowych zadań do budżetu będzie w pierwszej
kolejności uzależnione od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na
dofinansowanie realizacji tych zadań oraz możliwości finansowych gminy, j

Materiały informacyjne cło projektu budżetu na 2022 r.
Wykaz zadań remontowych planowanych w budżecie gminy
do realizacji w 2022 r.

1.
Dział

010
01008
01042

2.
Dział

600
60016
60017

3.
Dział

520.000
220.000
220.000
300.000
300.000

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )
- remont sprzętu informatycznego, remont pomieszczeń
urzędu, remont samochodów
Pozostała działalność
- remonty sprzętu będącego na stanie sołectw
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
- remont sprzętu informatycznego, pomieszczeń zespołu

75.000
20.000

754
75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
- remont samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego

6.000
6.000
6.000

852
85219

Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
- remont sprzętu informatycznego
Pozostała działalność
- remont pomieszczeń dziennych ośrodków opieki

750
75023

75085

7.
Dział

47.000

80.000
80.000
60.000
20.000

75095

5.
Dział

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- remonty bieżące i cząstkowe dróg
Drogi wewnętrzne
- remonty bieżące i cząstkowe dróg

67.000
20.000
20.000
47.000

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- remonty bieżące budynków komunalnych
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
- remonty budynków mieszkaniowych będących
w zasobie gminy

700
70005
70007

4.
Dział

Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
- renowacje rowów gminnych
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- remonty dróg dojazdowych do pól (wkład własny do
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)

85295

20.000

20.000
5.000
5.000
50.000
50.000

14.000
4.000
4.000
10.000
10.000

8.
Dział

9.
Dział

10.
Dział

855
85502

Rodzina
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu
alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- remont sprzętu informatycznego

2.000
2.000

921
92120

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- remont kapliczek przydrożnych na terenie gminy

5.000
5.000
5.000

926
92601

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
- remont obiektów sportowych na terenie gminy
Razem:

2.000

25,000
2^.000
26.000
7^4.000

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie gminy
do realizacji w 2022 roku
1.
Dział

010
01043
w tym:
01044
w tym:

2.
Dział

600
60002
w tym:
60013
w tym:

60014

60016
w tym:

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa wsi
- uzbrojenie gminy w sieci wodociągowe - zwrot
mieszkańcom
Infrastruktura sanitacyjna wsi
- uzbrojenie terenu gminy w sieci kanalizacyjne - zwrot
mieszkańcom

60.000
30.000
30.000
30.000
30.000

Transport i łączność
14.794.000
Infrastruktura kolejowa
500.000
- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na
zakup taboru kolejowego
500.000
320.000
Drogi publiczne wojewódzkie
- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na:
320.000
* przebudowę skrzyżowania z linią kolejową na terenie
Miasta Łańcuta
200.000
* budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w
Albigowej
120.000
Drogi publiczne powiatowe
3.194.000
3.194.000
- pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na :
* budowę drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa Handzlówka
2.194.000
* budowa chodnika przy drodze powiatowej w Soninie
1.000.000
Drogi publiczne gminne
9.980.000
- budowa drogi gminnej publicznej „Albigowa Granice"
w miejscowości Albigowa
3.250.000
- przebudowa drogi gminnej „Na nowym Osiedlu"
w miejscowości Albigowa
1.450.000
- rozbudowa drogi gminnej Nr 109 852R „Kraczkowa
przez wieś" oraz drogi gminnej publicznej Nr 109 85IR
„Kraczkowa Działy Zachodnie"
4.900.000
- opracowanie programu funkcjonalno użytkowego
60.000
zadania:
•rozbudowa dróg publicznych Nr 109 858 R i 109 870R
w Handzlówce
* rozbudowa drogi publicznej Nr 109 873 R w Głuchowie
- rozbudowa drogi „Zagumnia Północne" wraz z budową
parkingu przy szkole w Kraczkowej
150.000
- budowa drogi Nr 1183 w Albigowej
50.000
- przebudowa drogi „Blajerówka" w Cierpiszu
50.000

- przebudowa drogi „Kisałówka" w Handzlówce
IZ
,
- budowa drogi „Łącznik" w Rogoźnie
2—IZ
_Ł
.
2
Drogi wewnętrzne
Z
- przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy
w Głuchowie, Handzlówce, Kosinie, Soninie i Wysokiej
i.

60017
w tym:
¥

3.
Dział

700
70005
z tego:
W

4.
Dział

710
71004
w tym:
¥

2

2

1.250.000
1.250.000
1.200.000

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Ł
zakup oprogramowania
w ramach projektu
„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania

84.315
84.315

- — J _

.

2

Ł

Ł

y

50.000

2

X

¥

przestrzennego
poprzez
przestrzennejil ROF"

X

opracowanie

strategii

84.315

X

801
80101
z tego:

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
- budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym
o
¥
J
r
J
¥
przy
Zespole
Szkół
w
Rogoźnie
-rozbudowa szkoły w Albigowej o oddziały Cprzedszkolne
—i- zagospodarowanie placu szkoły podstawowej w
£

C

YJ

6.
Dział

800.000

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- zakup działek na rzecz gminy
- opracowanie projektu budynku wielofunkcyjnego w
Głuchowie

77

5.
Dział

30.000
40.000
800.000

1

2 2

£

,!

£

¥

1

J

I

Wysokiej poprzez budowę dojazdu i parkingu
900
90003
90015
z tego:
2

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
¥
- dotacja na odbiór eternitu
Oświetlenie ulic,' placów
i dróg
i
1
- budowa oświetlenia drogowego w Kraczkowej
- projekt i budowa oświetlenia drogowego przy drodze na
2

x

90095
z tego:

J

O

O

Ir

¥

3.790.000
3.790.000
2.050.000
1.540.000
200.000
3.751.496
20.000
20.000
225.000
10.000

50.000
cmentarz w Soninie
- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia
dróg na terenie gminy
165.^00
Pozostała działalność
3.506/496
- projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF"
3.50^.496
Razem:
23.72^.811

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu na 2022 r.

D O C H O D Y B U D Ż E T U G M I N Y Ł A Ń C U T NA 2022 R O K
u.iai
Rozdział

1.
010
01095

01042

2.
600
60016
w tym:
60078

3.
700
70005

w tym:
4.
710
71004

Nazwa działu,

rozdziału

Przewidywane
wykonanie w 2021 r.

Plan na 2022 r.

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
a) dochody bieżące, w tym :
- dotacje celowe na zadania
zlecone
Wyłączenie
z produkcji
gruntów rolnych
a) dochody bieżące, w tym :
- dotacje celowe w ramach
porozumień

75.000,00
0,00
0,00

393,00
393.00
393,00

0,5

0,00

393,00

-

75.000,00
75.000,00

0,00
0,00

-

75.000,00

0,00

-

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
a) dochody majątkowe
- dotacje ze środków budżetu
państwa do budowy dróg
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
a) dochody bieżące, w tym :
- dotacje ze środków państwa

3.830.000,00
3.490.000,00
3.490.000,00

4.312.776,00
4.312.776,00
4.312.776,00

112,6
123,6
123,6

3.490.000,00

4.312.776,00

123,6

340.000,00
340.000,00
340.000,00

0,00
0,00
0,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka
gruntami
i nieruchomościami
a) dochody bieżące, w tym:
wpływy z opłat za
służebność przesyłu
- wpływy z opłat za
wieczyste użytkowanie
- dochody z najmu
i dzierżawy składników
majątkowych
- wpływy z usług
- odsetki od nieterminowych
wpłat
b) dochody majątkowe
- ze sprzedaży mienia

836.000,00

556.000,00

66,5

836.000,00
536.000,00

556.000,00
556.000,00

66,5
66,5

30.000,00

30.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

390.000,00
110.000,00

400.000,00
120.000,00

102,6
109.1

1.000,00
300.000,00
300.000,00

1.000,00
0,00
0,00

100,0

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania
przestrzennego

159.000,00

118.650,00

74,6

149.000,00

108.650,00

72,9

-

a) dochody£ bieżące, w tym:
- dotacje celowe ze środków
unijnych
£ £
b) dochody majątkowe
£
£—L
- dotacje celowe ze środków
unijnych
£ £
Zadania z zakresu geodezji i
kartografii
a) dochody bieżące, w tym:
- wpływy z opłat za
rozgraniczenia gruntów
i

i

£

71012

5.
750
75011

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
r . £bieżące, w tym:
a) dochody
- dotacje celowe na zadania
zlecone
Kwalifikacja wojskowa
a) dochody bieżące, w tym:
- dotacje celowe na zadania
zlecone
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
a) dochody bieżące, w tym:
- dotacje ze środków
unijnych do projektu :
Poznajemy lokalne
dziedzictwo poprzez
wydanie publikacji oraz
organizację wydarzeń
promujących obszar L G D
Ziemia Łańcucka
Ł

75045
i

£

'

6.
751

75101

7.
752
75212

24.335,00

28,6

85.000,00
64.000,00

24.335,00
84.315,00

28,6
131,7

64.000,00

84.315,00

131,7

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

100,0
100,0

10.000,00

10.000,00

100,00

136.200,00
81.000,00
81.000,00

92.886,00
92.686,00
92.686,00

68,2
114,4
114,4

81.000,00
200,00
200,00

92.686,00
200,00
200,00

114,4
100,0
100,0

200,00

200,00

100,0

55.000,00
55.000,00

0,00
0,00

55.000,00

0,00

_

4.363,00

4.428,00

101,5

4.363,00
4.363,00
4.363,00

4.428,00
4.428,00
4.428,00

101,5
101,5
101,5

0,00
0,00
0,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00

L

w tym:

75075

85.000,00

£

£

i

£

Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
a) dochody bieżące, tym:
- dotacje na zadania zlecone
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
a) dochody bieżące, tym:

0,00

1.500,00

Obrona cywilna
a) dochody bieżące, tym:
- dotacje na zadania zlecone

1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00

2.474,00
2.474,00
2.474,00
2.474,00

130,2
130,2
130,2
130,2

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

25.154.000,00

23.993.738,00

95,4

120.000,00
120.000,00
120.000,00

130.000,00
130.000,00
130.000,00

108,3
108,3
108,3

4.001.000,00
4.001.000,00
3.900.000,00
82.000,00
10.000,00

4.004.000,00
4.004.000,00
3.900.000,00
85.000,00
10.000,00

100,1
100,1
100,0
103,6
100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

4.000,00

4.000,00

100,0

1.000,00

1.000,00

100,0

3.878.000,00
3.878.000,00
1.700.000,00
1.450.000,00

3.878.000,00
3.878.000,00
1.700.000,00
1.500.000,00

100,0
100,0
100,0
103,5

- dotacje na zadania zlecone

8.
754
75414

9.
756

75601

75615

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z podatku
dochodowego od osób
fizycznych
a) dochody bieżące, w tym:
- karta podatkowa
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych
£

I

£

innych jednostek
organizacyjnych
a) dochody bieżące, w tym:
- podatek od nieruchomości
-1
podatek rolny£
- podatek leśny
- podatek od środków
*

75616

transportowych
- podatek od czynności
cywilnoprawnych
- odsetki od nieterminowych
wpłat
Wpływy z podatku rolnego,
Dodatku leśneso Dodatku od
spadków i darowizn,
podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
a) dochody bieżące, w tym:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny

75618

- podatek leśny
- podatek od środków
transportowych
£_
£
- podatek od spadków i
darowizn
- podatek od czynności
cy wi lnoprawny ch
- koszty upomnień
- odsetki od nieterminowych
wpłat
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
C

¥

75619

75621

¥

¥

X

¥

eksploatacyjnej
- wpływy z opłaty za
zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
Wpływy z różnych rozliczeń
a) dochody bieżące, w tym:
- wpływy z opłaty za
zezwolenia na sprzedaż
alkoholu w obrocie
hurtowym
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa
Xl
a) dochody
bieżące, w tym:
L
Ł
ZL
"
Ł
- podatek dochodowy od
X

¥

osób fizycznych
- podatek dochodowy od
osób prawnych
10.
758
75801

i-

11.
801

100,0

190.000,00

190.000,00

100,0

55.000,00

55.000,00

100,0

450.000,00
5.000,00

400.000,00
5.000,00

88,9
100,0

15.000,00

15.000,00

100,0

375.000,00
375.000,00
50.000,00

375.000,00
375.000,00
50.000.00

100,0
100,0
100,0

135.000,00

135.000,00

100,0

190.000,00
30.000,00
30.000,00

190.000,00
30.000,00
30.000,00

100,0
100,0
100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

16.750.000,00
16.750.000,00

15.576.738,00
15.576.738,00

93,0
93,0

16.200.000,00

15.161.393,00

93,6

550.000,00

415.345,00

75,5

35.499.930,00

35.097.271,00

98,9

23.170.939,00
23.170.939,00

24.614.549,00
24.614.549,00

106,2
106,2

12.328.991,00
12.328.991,00

10.482.722,00
10.482.722,00

85,0
85.0

3.604.200,00

4.794.779,00

133,0

£

Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
a) dochody bieżące
Z
£
k_ .—_
Część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla gmin
a) dochody bieżące
_Ł

75807

13.000,00

¥

jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie
ustaw
a) dochody bieżące, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty
X

13.000,00

£

2

Oświata i wychowanie

80101
w tym:

80103

80104

80148

80195

12.
852
85202

85203

85213

Szkoły podstawowe
a) dochody majątkowe
- dotacja z Ministerstwa
Sportu na budowę sali
gimnastycznej w Rogoźnie
Oddziały przedszkole w
szkołach podstawowych
a) dochody bieżące, w tym:
- opłaty za pobyt dzieci w
przedszkolach
- dotacje celowe do zadań
własnych
Przedszkola
a) dochody bieżące, w tym:
- odpłatność za pobyt dzieci
w przedszkolach
- środki zwracane za dzieci
uczęszczające do
przedszkoli z innych gmin
- dotacje celowe do zadań
własnych
Stołówki szkolne i
przedszkolne
a) dochody bieżące, w tym:
- wpływy za wyżywienie
Pozostała działalność
a) dochody bieżące, w tym:
- dotacje ze środków
unijnych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
a) dochody bieżące, w tym:
- odpłatność za osoby
umieszczone w DPS
Ośrodki wsparcia
a) dochody bieżące, w tym:
- odpłatność za osoby
umieszczone w DPS
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji
społecznej

700.000,00
700.000,00

600.000,00
600.000,00

85,7
85.7

700.000,00

600.000,00

85,7

28.700,00
28.700,00

13.542,00
13.542,00

47,2
47,2

3.700,00

3.000,00

81,1

25.000,00
1.315.500,00
1.315.500,00

10.542,00
1.511.110,00
1.511.110,00

42,2
114,9
114,9

220.000,00

309.500,00

140,7

160.000,00

170.000,00

106,3

935.500,00

1.031.610,00

110,3

1.560.000,00
1.560.000,00
1.560.000,00
0,00
0,00

2.615.600,00
2.615.600,00
2.615.600,00
54.527,00
54.527,00

167,7
167,7
167,7

0,00

54.527,00

-

1.142.500,00
20.000,00
20.000,00

1.908.946,00
20.000,00
20.000,00

167,1
100,0
100,0

20.000,00
10.000,00
10.000,00

20.000,00
10.000,00
10.000,00

100,0
100,0
100,0

10.000,00

10.000,00

100,0

-

al dochodv hieżace w tvnv
- dotacie na zadania własne
Zasiłki okresowe celowe
C4 /

85214
\J mJ Z*

L

85216

85219

85228

85230

85295

I

U v V l

1 V_7 V * Y

Z i Y**J 1 1 I V 1

1'1V/_IIVV.

V_/ l v i V J V / Y Y V* •

YY

Hr\ta<"MP
UUlaUJC

7
p
Z.C

85501

W

93,6

12 5 0 0 0 0

11 7 0 0 0 0

93,6

X X * /

12 5 0 0 0 0
X Zn a —s

\J

V/ a

\r V a

\J \J

11 7 0 0 0 0

\J \J

X X * /

V

93 6

\J » \J \J

W W 1 \r * V W

173.000,00

175,000,00

101,2

173.000,00

175.000,00

101,2

173.000,00

175.000,00

101,2

142.000,00

145.000,00

102,1

142.000,00

145.000,00

102,1

136.000,00

137.000,00

100,7

6.000,00

8.000,00

133,3

173.000,00

150.540,00

87,0

173.000,00

150.540,00

87,0

26.000,00

10.400,00

40,0

147.000,00

140 140 00

95,3

x

i v

• X

i \r m \r

\r

71.000,00

82.200,00

115,8

71.000,00

82.200,00

115,8

56.000,00

67.200,00

120,0

15.000,00

15.000,00

100

216.000,00

0,00

216.000,00

0,00

216.000,00

0,00

325.000,00

1.314.506,00

404,5

325.000,00

1.314.506,00

404,5

320.000,00

1.229.676,00

384,3

5.000,00

84.830,00

1.696,6

c rl Uf iUnllM/ ó
w
O
UW

unijnych
do
projektów
„Ośrodki Opieki Dziennej PoPodnv Senior"
ora7
„Domu
Dziennego dla
Seniorów w Kosinie"
- opłaty za uczęszczanie do
Ośrodków Dziennego
Pobytu
13.
855

11.700,00

L > l i i .

i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
a) dochody bieżące, w tym:
- dotacie
£ na zadania własne
Zasiłki stałe
a) dochody bieżące, w tym:
- dotacje na zadania własne
- zwrot środków z lat
ubiegłych
Ośrodki pomocy społecznej
a) dochody bieżące, w tym:
- dotacje na zadania zlecone
- dotacje na zadania własne
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
a) dochody bieżące, w tym:
- dotacje na zadania zlecone
- wpływy z usług
opiekuńczych
Pomoc w zakresie
dożywiania
a) dochody bieżące, w tym:
- dotacje na zadania własne
Pozostała działalność
a) dochody bieżące, w tym:
_

12.500,00

od / i n :i

Świadczenie wychowawcze
a) dochody bieżące, w tym:
- dotacje na zadania zlecone
- zwroty dotacji z lat
ubiegłych

19 333 382 00

53 4

27.155.000,00

36 201 100 00

10.845.600,00

39,9

27.155.000,00

10.845.600,00

39,9

27.120.000,00

10.810.600,00

39,9

30.000,00

30.000,00

100,0

+J\J

• z*\J 1 • | W *

W

85502

- odsetki od zwróconych
dotacji
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
a) dochody bieżące, w tym:
- dotacje na zadania zlecone
- dochody z tytułu
świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
- zwrot dotacji z lat
ubiegłych
- odsetki od zwróconych
dotacji
Karta Dużej Rodziny
a) dochody bieżące, w tym:
- dotacje na zadania zlecone
Wspieranie rodziny
a) dochody bieżące, tym:
- dotacje na zadania zlecone
- zwrot dotacji z lat
ubiegłych
- odsetki od zwróconych
dotacji
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz
za osoby pobierające zasiłki
dla opiekunów
a) dochody bieżące, w tym :
- dotacje na zadania zlecone
System opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3
a) dochody bieżące, w tym :
- dotacje ze środków
unijnych
- opłaty z tytułu pobytu
dzieci w żłobku
W

85503

85504

85516

14.
900
90002

5.000,00

100,0

8.526.000,00
8.526.000,00
8.474.000,00

7.968.700,00
7.968.700,00
7.916.700,00

93,5
93,5
93,4

15.000,00

15.000,00

100,0

30.000,00

30.000,00

100,0

7.000,00
900,00
900,00
900,00
3.600,00
3.600,00
1.600,00

7.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00

100,0

1.500,00

1.200,00

80,0

500,00

300,00

60,0

40.000,00
40.000,00
40.000.00

36.300,00
36.300,00
36.300,00

90,7
90,7
90,7

475.600,00
475.600,00

481.282,00
481.282,00

101,2
101,2

370.600,00

247.082,00

66,7

105.000,00

234.200,00

223,1

6.266.000,00

9.437.496,00

150,6

5.814.000,00

5.914.000,00

101,7

r

¥

85513

5.000,00

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
komunalnymi

-

41,7
41,7

a) dochody bieżące, w tym :
- wpływy z opłat za odpady
- koszty upomnień
£
Wpływy
i1wydatki związane
z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
a) dochody bieżące, w tym:
- wpływy z opłat za
korzystanie ze środowiska
Pozostała działalność
a) dochody majątkowe
- dotacje ze środków
unijnych do projektu
„Wymiana źródeł ciepła na
terenie ROF"
- wpłaty mieszkańców do
projektu parasolowego na
wymianę źródeł ciepła
X

90019

90095

15.
921
92195
w tym:

15.
926
92695
w tym:

r

r

H

i

r

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
a) dochody majątkowe
- dotacje ze środków
unijnych - scena plenerowa
w Soninie
D

Kultura fizyczna
Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe
- dotacje ze środków
unijnych - projekt
rewitalizacja na terenie ROF
OGÓŁEM:

5.814.000,00
5.800.000,00
14.000,00

5.914.000,00
5.900.000,00
14.000,00

101,7
101,7
100,0

17.000,00
17.000,00

17.000,00
17.000,00

100,0
100,0

17.000,00
435.000,00
435.000,00

17.000,00
3.506.496,00
3.506.496,00

100,0
806,1
806.1

330.000,00

2.665.909,00

807,9

105.000,00

840.587,00

800,6

347.000,00
347.000,00
347.000,00

0,00
0.00
0,00

347.000,00

0,00

2.623.000,00
2.623.000,00
2.623.000,00

0,00
0,00
0,00

2.623.000,00
115.880.193,00

0,00
99.654.719,00

86,0

/

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu na 2022 r.
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Województwa Podkarpackiego
b) wydatki majątkowe, w tym:
- pomoc finansowa dla
Województwa Podkarpackiego
Drogi publiczne powiatowe
a) wydatki bieżące, w tym:
- pomoc rzeczowa dla Powiatu
Łańcuckiego
a) wydatki majątkowe, w tym:

30.000,00

30.000,00

100,0

148.000,00

320.000,00

216,2

148.000,00

320.000,00

216,2

2.240.000,00

3.244.000,00

144,8

40.000,00

50.000,00

125,0

40.000,00

50.000,00

125,0

2.200.000,00

3.194.000,00

145,2

- pomoc finansowa dla Powiatu
Łańcuckiego
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Dogi wewnętrzne
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Funkcjonowanie przystanków
komunikacyjnych
a) wydatki bieżące
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych
a) wydatki bieżące

60016

60017

—

60020

£

£—i

£_£

'

60078

3.
700
70005

70007
1

4.
710
71004

£

Z

¥

Z

£

75022

75023

75045

¥

L

'

£

Ł

£

¥

S£

£

¥

3.194.000,00
10.736.000,00
756.000,00
9.980.000,00
1.410.000,00
610.000,00
800.000.00

145,2
154,0
48,2
184,8
39,9
42,7
38,1

0,00
0,00

30.000,00
30.000,00

_

340.000,00
340.000,00

0,00
0,00

-

900.000,00

1.748.100,00

194,2

900.000,00
600.000,00
300.000,00
150.000,00

1.528.100,00
278.100,00
1.250.000,00
1.250.000,00

169,8
46,3
416,7
833,3

0,00
0,00

220.000,00
220.000,00

600.000,00

432.350,00

72,1

420.000,00
356.000,00
64.000,00

344.350,00
260.035,00
84.315,00

82,0
73.0
131,7

180.000,00
180.000,00

88.000,00
88.000,00

48,9
48,9

8.357.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00

8.727.979,00
92.686,00
92.686,00
92.686,00

104,4
109,0
109,0
109,2

430.000,00
430.000,00

454.000,00
454.000,00

105,6
105,6

6.275.000,00
6.205.000,00
5.272.000,00
70.000,00
0,00

6.543.000,00
6.543.000,00
5.397.000,00
0,00
200,00

104,3
105,4
102,4

_

_

X

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania
Y¥

1

przestrzennego
a) wydatki bieżące
b)Ł wydatki majątkowe
Zadania z zakresu
i kartografii
a) wydatki bieżące
w

£

5.
750
75011

i

Gospodarka mieszkaniowa
*
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
a) wydatki bieżące
k
b) wydatki majątkowe, w tym
- zakup działek
Gospodarowanie
mieszkaniowym zasobem gminy
a) wydatki bieżące

X

71012

£

2.200.000,00
6.970.000,00
1.570.000,00
5.400.000,00
3.530.000,00
1.430.000,00
2.100.000,00

£ — i

geodezji

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
Rady gmin ( miast i miast na
prawach powiatu)
a) wydatki bieżące
Urzędy gmin ( miast i miast na
prawach powiatu )
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki majątkowe
Kwalifikacja wojskowa

75075

a) wydatki bieżące
Promocja jednostek samorządu
r

z

¥

75085

75095

75101

7.
752
75212
8.
754
75404

75414

9.
757
75702

10.
758
75814

C

C

200,00

151.000,00
151.000,00

21.000,00
21.000,00

13,9
13,9

1.237.000,00
1.237.000,00
1.051.000,00
179.000,00
179.000,00
15.000,00

1.433.200,00
1.433.200,00
1.231.000,00
183.893,00
183.893,00
57.000,00

115,9
115,9
117,1
102,7
102,7
380,0

4.363,00

4.428,00

101,5

4.363,00
4.363,00
3.800,00

4.428,00
4.428,00
3.928,00

101,5
101,5
103,4

0,00
0,00
0,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00

_

639.000,00
2.000,00
2.000,00
635.000,00
315.000,00
55.000,00
320.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

325.174
4.000,00
4.000,00
318.700,00
318.700,00
62.700,00
0,00
2.474,00
2.474,00
2.474,00

50,9
200,0
200,0
50,2
101,2
114,0

80.000,00

250.000,00

312,5

80.000,00
80.000,00

250.000,00
250.000,00

312,5
312,5

758.000,00
8.000,00

760.000,00
10.000

100,3
125,0

Ł

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

Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
a) wydatki bieżące
Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
a) wydatki bieżące
Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki majątkowe
Obrona cywilna
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
, ,

75412

¥

terytorialnego
a) wydatki bieżące
Wspólna
obsługa jednostek
samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
1

6.
751

0,00

t

Z

¥

Z

n

r

te , „ ,

.

£

L

£ — i

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
a) wydatki bieżące
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe

_

-

123,7
123,7
123,7

75818

a) wydatki bieżące
Rezerwy ogólne i celowe
a) wydatki bieżące, w tym:
- rezerwa ogólna
- rezerwa na zadania z zakresu
zarządzania kryzysowego
b) wydatki majątkowe,
j i
' w tym:
- rezerwa na zadania
inwestycyjne w gminie
/

11.
801
80101

80103

J

J

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki majątkowe
Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
a)l wydatki bieżące,l w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
Przedszkola
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki majątkowe
J l
Świetlice szkolne
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki bieżące
Technika
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki majątkowe
/
£
J l
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
a) wydatki bieżące
Stołówki szkolne i przedszkolne
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej
L

£

80104

80107

80113
80115

80146

80148

80149

jJ-

£

£

ArfTQnt7or*ii
UIgaIllZ,aCjl
V i 1 C l KlL.iKsSnl

n o n i / 1 1 m d t d\/i
I u l Ll K l 1 I I l c L O U

VV

I M / ^ KI / » / . t \ ^ ' 1 L\L

i

8.000,00
750.000,00
550.000.00
230.000,00

10.000,00
750.000,00
550.000,00
300.000.00

125,0
100,0
100,0
130,4

320.000,00
200.000,00

250.000,00
200.000,00

78,1
100,0

200.000,00

200.000,00

100,0

46.031.000,00
22.700.000,00
20.720.000,00
16.585.000,00
1.980.000,00

47.412.777,00
23.652.600,00
19.862.600,00
16.795.800,00
3.790.000,00

103,0
104,2
95,9
101,3
191,4

750.000,00
750.000,00
682.000,00
9.500.000,00
9.440.000,00
6.833.000,00
60.000,00
1.370.000,00
1.370.000,00
1.233.000,00
295.000,00
295.000,00
2.560.000,00
2.560.000,00
2.085.000,00
20.000,00

739.200,00
739.200,00
678.000,00
9.537.000,00
9.537.000,00
6.816.900,00
0,00
668.350,00
668.350,00
606.900,00
400.000,00
400.000,00
2.388.800,00
2.388.800,00
1.920.700,00
0,00

98,5
98,5
99.4
100,4
101,0
99,8

140.000,00
140.000,00
4.900.000,00
4.900.000,00
2.472.000,00

151.300,00
151.300,00
5.504.700,00
5.504.700,00
2.801.600,00

108,1
108.1
112.3
112.3
113,3

1.060.000,00
1.060.000,00

1.317.000,00
1.317.000,00

124,2
124,2

48,8
48,8
49,2
135,6
135,6
93,3
93,3
92,1

Ywrxd\r
pidCy
1 1.

oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych
formach wychowania
przedszkolnego
a) wydatki bieżące, w tym:

80150

- wynagrodzenia i pochodne
Realizacja zadań wymagających

238.000,00

292.600,00

122,9

2.450.000,00
2.450.000,00
2.208.000,00

2.849.600,00
2.849.600,00
2.559.600,00

116,3
116,3
115,9

zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia oraz szkołach
artystycznych
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące

210.000,00
210.000,00
183.000,00
96.000,00
96.000,00

149.700,00
149.700.00
124.300,00
54.527,00
54.527,00

71,3
71,3
67,9
56,8
56,8

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
a) wydatki bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące

283.000,00
3.000,00
3.000,00
280.000,00
280.000,00

220.000,00
3.000,00
3.000,00
217.000,00
217.000,00

77,7
100,0
100,0
77,5
77,5

Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
Ośrodki wsparcia
a) wydatki bieżące
Zadanie w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
a) wydatki bieżące
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia

4.234.000,00
630.000,00
630.000,00
98.000,00
98.000,00

4.397.871,00
710.000,00
710.000,00
44.400,00
44.400,00

103,9
112,7
112,7
45,3
45,3

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

100,0
100,0

¥

80152

¥

¥

r

80195
11.
851
85153
85154
12.
852
85202
85203

i

85205

85213

Y¥

¥

i

¥

stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
Realizacja zadań wymagająca
stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w
gimnazjach ,klasach
dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach
innego typu, liceach
ogólnokształcących, technikach,
szkołach policealnych,
branżowych szkołach I i II
stopnia i klasach dotychczasowej
J

z pomocy społecznej oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
a) wydatki bieżące
Zasiłki
okresowe,
celowe
i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
a) wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki bieżące
Zasiłki stałe
a) wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
a) wydatki bieżące
Pomoc w zakresie dożywiania
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
B l

L

85214

85215
85216
85219

85228

85230
85295

i.

14.
854
85415

85416

15.
855
85501

tL

Ł

J

Ł

J

ZL

Rodzina
—r

85502

Świadczenie wychowawcze
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
Świadczenia rodzinne

85504

świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
Wspieranie rodziny

Y Y X 14. V* V M—i V X 1 1 V4

13.700,00
13.700,00

114,2
114,2

160.000,00
160.000,00
3.000,00
3.000,00
144.000,00
144.000,00
1.280.000,00
1.280.000,00
1.150.000,00

195.000,00
195.000,00
3.000,00
3.000,00
165.000,00
165.000,00
1.360.525,00
1.360.525,00
1.192.575,00

121,9
121,9
100,0
100,0
114,6
114,6
106,3
106,3
103,7

85.000,00
85.000,00
320.000,00
320.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

122.200,00
122.200,00
110.000,00
110.000,00
1.672.046,00
1.672.046,00

143,8
143,8
34,4
34.4
111.5
111,5

200.000,00

100.000,00

50,0

120.000,00
120.000,00

0,00
0,00

-

80.000,00
80.000,00

100.000,00
100.000,00

125,0
125,0

37.017.000,00
27.155.000,00
27.155.000,00
162.000,00

20.112.951,00
10.845.600,00
10.845.600,00
35.675,00

54,3
39,9
39,9
22,0

8.600.000,00
8.600.000,00
815.000,00
69.000,00

8.071.560,00
8.071.560,00
917.601,00
82.408,00

93,9
93,9
112,6
119,4

t

Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym
a) wydatki bieżące
Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze motywacyjnym
a) wydatki bieżące

V

12.000,00
12.000,00

Ł V V* t—t 1 1 11 1 V (

85508
85513

a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
Rodziny zastępcze
a) wydatki bieżące
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla
1

85516

16.
900
90001

90002

90003

90004

90005

90013
90015

¥

Z

17.
921
92113

i

£

£

1

Vi

/

¥

¥

¥

119,4
121,9
110,5
110,5

40.000,00
40.000,00

36.300,00
36.300,00

90,7
90,7

1.115.000,00
1.115.000,00
751.000,00

1.035.083,00
1.035.083,00
470.704,00

92,8
92,8
62,7

7.555.000,00

10.373.496,00

137,3

219.000,00
15.000,00
204.000,00

16.000,00
16.000,00
0,00

7,3
106,7

5.612.000,00
5.612.000,00
130.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00

5.914.000,00
5.914.000,00
136.500,00
46.000,00
26.000,00
20.000,00

105,4
105,4
105,0
115,0
130,0
100,0

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

100,0
100,0

15.000,00
15.000,00
55.000,00
55.000,00
1.150.000,00
850.000,00
300.000,00
454.000,00
14.000,00
440.000,00

21.000,00
21.000,00
60.000,00
60.000,00
785.000,00
560.000,00
225.000,00
3.521.496,00
15.000,00
3.506.496,00

140,0
140,0
109,1
109,1
68,3
65,9
75,0
775,6
107,1
796,9

2.850.000,00
2.330.000,00

2.748.000,00
2.690.000,00

96,4
115,4

_

i

¥

/

82.408,00
78.025,00
42.000,00
42.000,00

w

Gospodarka
komunalna
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Gospodarka odpadami
komunalnymi
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
Oczyszczanie miast i wsi
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
a) wydatki bieżące
Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
a) wydatki bieżące
Schroniska dla zwierząt
a) wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki bieżące
£
b) wydatki
majątkowe
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Ł

90095

C

opiekunów
a)i wydatki bieżące
System opieki nad dziećmi
wieku do lat 3
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne

69.000,00
64.000,00
38.000,00
38.000,00

{

i

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Centra kultury i sztuki

92120

92195

18.
926
92601

92605

92695

a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacja dla Centrum Kultury
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

2.330.000,00
2.330.000,00

2.690.000,00
2.690.000,00

115,4
115,4

5.000,00
5.000,00
515.000,00
45.000,00
470.000,00

20.000,00
20.000,00
38.000,00
38.000,00
0,00

400,0
400,0
7,4
84,4
-

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Zadania w zakresie kultury
fizycznej
a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacja na realizację zadań
sportowych na terenie gminy
Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe
RAZEM:

5.630.000,00
570.000,00
320.000,00
250.000,00

647.000,00
167.000,00
167.000,00
0,00

11,5
29,3
52,2

460.000,00
460.000,00

480.000,00
480.000,00

104,3
104,3

438.000,00
4.600.000,00
4.600.000,00
129.327.363,00

465.000,00
0,00
0,00
114.793.719,00

106,2

88#

