
PROJEKT BUDŻETU GMINY ŁAŃCUT 
NA 2023 R. 



UCHWAŁA Nr 
Rady Gminy Łańcut z dnia r. 

Projekt 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2023 rok 

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. „ d " oraz lit „ i " ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 
214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Gminy Łańcut uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 115.101.817 zł, w tym: 
a) dochody bieżące 95.335.775 zł, z tego: 

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie 
ustawami w wysokości 10.154.596 zł 

b) dochody majątkowe 19.766.042 zł według następujących źródeł: 

i-p. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 
1. 600 Transport i łączność 11.241.793 

a) dochody majątkowe, w tym: 11.241.793 
- dotacje ze środków budżetu państwa do budowy dróg, w tym: 
* budowa drogi gminnej Albigowa „Granice" - środki RFDS 1.970.712 
* przebudowa dróg łączących Gminę Łańcut z powiatem 
rzeszowskim - środki Rządowego Funduszu - Polski Ład 7.521.081 
* rozbudowa dróg gminnych publicznych: Nr 109 882R „Od 
przystanku PKP do stacji uzdatniania wody" Nr 109 885R 
„Od drogi krajowej Nr 94 do granic" oraz Nr 109 884R „Kosina-
Rogóżno „Puchałówka" w miejscowości Głuchów, Kosina i Rogoźno 
- ś rodk i RFIL 1.750.000 

2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 651.000 
a) dochody bieżące, w tym: 651.000 
- wpływy z opłat za służebność przesyłu 30.000 
. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 20.000 
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 465.000 
. wpływy z usług (opłaty za ogrzewanie) 185.000 
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.000 

3. 710 Działalność usługowa 311.842 
a) dochody bieżące, w tym: 252.821 
- wpływy z opłat za rozgraniczenia gruntów 10.000 
- dotacje ze środków unijnych do projektu: zintegrowany i 
uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez 
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 242.821 
b) dochody majątkowe, w tym: 59.021 



- dotacje ze środków unijnych do projektu : „Zintegrowany i 
uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez 
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego" 59.021 

4. 750 Administracja publiczna 96.721 
a) dochody bieżące, w tym: 96.721 
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zleconych gminie ustawami 96.721 

5. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 4.465 
a) dochody bieżące, w tym: 4.465 
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zleconych gminie ustawami 4.465 

6. 752 Obrona narodowa 300 
a) dochody bieżące, w tym: 300 
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zleconych gminie ustawami 300 

7. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 26.113.233 
a) dochody bieżące, w tym: 26.113.233 
- wpływy z karty podatkowej 55.000 
- podatek od nieruchomości 7.350.000 
- podatek rolny 2.130.000 
- podatek leśny 31.000 
- podatek od środków transportowych 217.000 
- podatek od spadków i darowizn 100.000 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 918.000 
- koszty upomnień 5.000 
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 23.000 
- wpływy z opłaty skarbowej 38.000 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 145.000 
. wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 198.000 
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.417.369 
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 395.864 
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie 
hurtowym 90.000 

8. 758 Różne rozliczenia 44.913.523 
a) dochody bieżące, w tym: 44.913.523 
- subwencja oświatowa 30.023.208 
- subwencja wyrównawcza 14.890.315 



9. 801 Oświata i wychowanie 11.080.216 
a) dochody bieżące, w tym: 5.464.016 
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 347.902 
- zwrot środków za dzieci z innych gmin 170.000 
- wpływy za wyżywienie 3.894.926 
- dotacja na zadania własne 1.051.188 
b) dochody majątkowe, w tym: 5.616.200 
- dotacja z Ministerstwa Sportu do budowy sali gimnastycznej w 
Rogoźnie 886.200 
- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład 
do budowy hali sportowej przy szkole w Soninie 4.600.000 
- dotacja z PFRON-u do budowy windy dla niepełnosprawnych w 
szkole w Albigowej 130.000 

10. 852 Pomoc społeczna 1.090.340 
a) dochody bieżące, w tym: 1.090.340 
. dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami 123.240 
. dotacje celowe na zadania własne 413.400 
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 13.000 
. wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 15.000 
- wpływy z odpłatności za pobyt w DPS 20.000 
- wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku 5.000 
- dofinansowanie unijne do projektu oraz „Dom Dziennego Pobytu 
dla Seniorów" w Kosinie - Aktywny Senior 357.354 
- odpłatność za pobyt w ośrodkach dziennego pobytu w Wysokiej i 
Kosinie 143.346 

11. 855 Rodzina 10.819.356 
a) dochody bieżące, w tym: 10.819.356 
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zleconych gminie ustawami 9.929.870 
- dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 20.000 
- zwrot dotacji z lat ubiegłych 75.000 
- odsetki od zwróconych dotacji 15.000 
- dofinansowanie unijne do projektu „Rodzinny Klub Wsparcia" 345.106 
- odpłatność za dzieci uczęszczające do żłobków na terenie gminy 
Łańcut 434.380 

12. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.779.028 
a) dochody bieżące 5.930.000 
- środki z opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego 15.000 
- dochody z tytułu opłat za odpady 5.900.000 
- koszty upomnień 15.000 
b) dochody majątkowe 2.849.028 



- dotacja ze środków unijnych do projektu „Wymiana źródeł ciepła 
na terenie ROF" 2.166.051 
- wpłaty mieszkańców do projektu parasolowego na wymianę 
źródeł ciepła 682.977 

Ogółem: 115.101.817 

2. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w poniższej szczegółowości: 

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota w zł 

1. 600 Transport i łączność 11.241.793 
60016 Drogi publiczne gminne 11.241.793 
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.750.000 
w tym: - Rozbudowa dróg gminnych publicznych: Nr 109 882R „Od przystanku 

PKP do stacji uzdatniania wody" Nr 109 885R 
„Od drogi krajowej Nr 94 do granic" oraz Nr 109 884R „Kosina-Rogóżno 
„Puchałówka" w miejscowości Głuchów, Kosina i Rogoźno - środki RFIL 1.750.000 

6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.970.712 

w tym: - Budowa drogi gminnej „Albigowa - Granice" 1.970.712 
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 7.521.081 
w tym: - Przebudowa dróg łączących Gminę Łańcut z powiatem rzeszowskim 7.521.081 

2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 651.000 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 571.000 
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 30.000 
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 20.000 
0750 Wpływy 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 400.000 

0830 Wpływy z usług - ogrzewanie 120.000 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.000 
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 80.000 
0750 Wpływy 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 65.000 

0830 Wpływy z usług - ogrzewanie 15.000 

3. 710 Działalność usługowa 311.842 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 301.842 
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 
5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 228.956 



w tym: - zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego 
poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 228.956 

2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 
5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 13.865 

w tym: - zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego 
poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 13.865 

6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i 
b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 55.651 

w tym: - zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego 
poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 55.651 

6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i 
b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3.370 

w tym: - zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego 
poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 3.370 

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10.000 
0970 Wpływy z różnych dochodów - opłaty za rozgraniczenia 10.000 

4. 750 Administracja publiczna 96.721 
75011 Urzędy wojewódzkie 96.721 
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 96.721 

5. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 4.465 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 4.465 

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 4.465 

6. 752 Obrona narodowa 300 
75224 Kwalifikacja wojskowa 300 
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 300 

7. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 26.113.233 



nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 55.000 
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej 55.000 
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 5.447.000 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5.300.000 
0320 Wpływy z podatku rolnego 110.000 
0330 Wpływy z podatku leśnego 14.000 
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 2.000 
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 18.000 
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000 
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 5.327.000 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2.050.000 
0320 Wpływy z podatku rolnego 2.020.000 
0330 Wpływy z podatku leśnego 17.000 
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 215.000 
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100.000 
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 900.000 
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 5.000 
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000 
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 471.000 
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym 90.000 
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 38.000 
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 145.000 
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 198.000 
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14.813.233 
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.417.369 
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 395.864 

8. 758 Różne rozliczenia 44.913.523 
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 30.023.208 
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30.023.208 
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 14.890.315 
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14.890.315 

9. 801 Oświata i wychowanie 11.080.216 
80101 Szkoły podstawowe 5.616.200 
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

1.016.200 



w tym: - dofinansowanie budowy sali sportowej w Rogoźnie 886.200 
- dofinansowanie budowy windy dla niepełnosprawnych przy szkole w 
Albigowej 130.000 

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4.600.000 

w tym: - budowa sali sportowej w miejscowości Sonina 4.600.000 
80104 Przedszkola 1.569.090 
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 347.902 
0970 Wpływy z różnych dochodów 170.000 
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych) 1.051.188 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3.894.926 
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1.899.366 
0830 Wpływy z usług - opłaty za wyżywienie 1.995.560 

10. 852 Pomoc społeczna 1.090.340 
85202 Domy pomocy społecznej 20.000 
0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z opłat za pobyt w DPS 20.000 
85203 Ośrodki wsparcia 5.000 
0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odpłatności za pobyt w 

schronisku 5.000 
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej 15.500 

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych) 15.500 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 139.000 

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych) 139.000 

85216 Zasiłki stałe 158.000 
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10.000 
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych) 148.000 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 153.390 
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 42.490 

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych) 110.900 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95.750 
0830 Wpływy z usług 15.000 
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 80.750 



bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

85295 Pozostała działalność 503.700 
0690 Wpływy z różnych opłat - odpłatność za pobyt w ośrodku dziennej 

opieki w Wysokiej 120.000 
0699 Wpływy z różnych opłat - odpłatność za pobyt w ośrodku dziennej 

opieki w Kosinie 23.346 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.000 
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.000 
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 
5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 323.139 

w tym: - Dom Dziennego pobytu dla Seniorów w Kosinie - „Aktywny Senior" 323.139 
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 
5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 34.215 

w tym: - Dom Dziennego pobytu dla Seniorów w Kosinie - „Aktywny Senior" 34.215 

11. 855 Rodzina 10.819.356 
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 9.990.000 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15.000 
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 75.000 
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 9.880.000 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami 20.000 

85503 Karta Dużej Rodziny 670 
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 670 

85504 Wspieranie rodziny 345.106 
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 
5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 312.064 

w tym: - Projekt „Rodzinny Klub Wsparcia" 312.064 
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 
5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 33.042 

w tym: - Projekt „Rodzinny Klub Wsparcia" 33.042 
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 49.200 



niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów 

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 49.200 

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 434.380 
0690 Wpływy z różnych opłat - opłaty za dzieci uczęszczające do gminnych 

żłobków 434.380 

12. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.779.028 
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5.915.000 
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5.900.000 
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 15.000 
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 15.000 
0690 Wpływy z różnych opłat 15.000 
90095 Pozostała działalność 2.849.028 
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i 
b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2.166.051 

w tym: - projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" 2.166.051 
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 682.977 

w tym: - projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" 682.977 
115.101.817 

3. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości: 124.473.817 zł, w tym: 

Wydatki bieżące, z tego: 94.855.195 
a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 73.283.659 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.773.312 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.460.347 
b) dotacje na zadania bieżące 7.599.000 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.631.880 
d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków 
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej 
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 990.656 
e) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 1.400.000 
Wydatki majątkowe, z tego: 29.618.622 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 28.218.622 
udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.400.000 



W układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej jak poniżej: 

Dział, 
Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 207.600 
01008 Melioracje wodne 20.000 

1. Wydatki bieżące, z tego: 20.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000 

01030 Izby rolnicze 42.600 
1. Wydatki bieżące, z tego: 42.600 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 42.600 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.600 

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 45.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 45.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 45.000 
. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.000 

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 50.000 
2. Wydatki majątkowe, z tego: 50.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 50.000 

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 50.000 
2. Wydatki majątkowe, z tego: 50.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 50.000 

600 Transport i łączność 16.485.553 
60002 Infrastruktura kolejowa 794.250 

2. Wydatki majątkowe, z tego: 794.250 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 794.250 

60004 Lokalny transport zbiorowy 350.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 350.000 
a) dotacja na zadania bieżące 350.000 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 350.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 30.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 30.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000 
2. Wydatki majątkowe, z tego: 320.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 320.000 

60014 Drogi publiczne powiatowe 30.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 30.000 



a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 30.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000 

60016 Drogi publiczne gminne 13.861.303 
1. Wydatki bieżące, z tego: 873.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 873.000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 871.000 
2. Wydatki majątkowe, w tym: 12.988.303 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 12.988.303 

60017 Drogi wewnętrzne 1.000.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 750.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 750.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 750.000 
2. Wydatki majątkowe, w tym: 250.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 250.000 

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 100.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 100.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 100.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.290.200 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.250.200 

1. Wydatki bieżące, z tego: 950.200 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 950.200 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 948.200 
2. Wydatki majątkowe, z tego: 300.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 300.000 

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 40.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 40.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 40.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.000 

710 Działalność usługowa 658.442 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 532.442 

1. Wydatki bieżące, z tego: 473.421 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 230.600 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.600 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 220.000 
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 242.821 



2. Wydatki majątkowe, z tego: 59.021 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 59.021 

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 126.000 
1. Wydatki bieżące, z tego 126.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 126.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 126.000 

750 Administracja publiczna 11.264.085 
75011 Urzędy wojewódzkie 96.721 

1. Wydatki bieżące, z tego 96.721 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 96.721 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.721 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 500.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 485.000 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8.238.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 8.173.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 8.138.000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.569.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.569.000 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000 
2. Wydatki majątkowe, z tego: 65.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 65.000 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 20.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000 

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.962.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 1.962.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.960.000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.690.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 270.000 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 

75095 Pozostała działalność 447.364 
1. Wydatki bieżące, z tego: 447.364 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 445.364 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 214.364 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 



751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 4.465 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 4.465 
1. Wydatki bieżące, z tego: 4.465 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4.465 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.765 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 

752 Obrona narodowa 300 
75224 Kwalifikacja wojskowa 300 

1. Wydatki bieżące, z tego: 300 
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 547.100 
75404 Komendy wojewódzkie Policji 10.000 

1. Wydatki bieżące, z tego: 10.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000 

75412 Ochotnicze straże pożarne 537.100 
1. Wydatki bieżące, z tego: 537.100 
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 492.100 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.100 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 424.000 
b) dotacje na zadania bieżące 30.000 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 

757 Obsługa długu publicznego 1.400.000 
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 1.400.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 1.400.000 
a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 1.400.000 

758 Różne rozliczenia 930.000 
75814 Różne rozliczenia finansowe 30.000 

1. Wydatki bieżące, z tego: 30.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 30.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 900.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 600.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 600.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600.000 
2. Wydatki majątkowe, z tego: 300.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 300.000 



801 Oświata i wychowanie 60.657.000 
80101 Szkoły podstawowe 31.905.000 

1. Wydatki bieżące, z tego: 21.827.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20.927.000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.985.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.942.000 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 900.000 
2. Wydatki majątkowe, z tego: 10.078.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 

10.078.000 

80104 Przedszkola 11.414.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 11.414.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 9.277.000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.029.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.248.000 
b) dotacje na zadania bieżące 1.800.000 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 337.000 

80107 Świetlice szkolne 405.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 405.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 386.000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 373.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.000 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.000 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 600.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 600.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 500.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500.000 
b) dotacje na zadania bieżące 100.000 

80115 Technika 2.505.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 2.505.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.430.000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.890.000 
. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 540.000 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.000 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 157.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 157.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 157.000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 142.000 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6.822.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 6.822.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6.822.000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.157.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.665.000 

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 3.328.000 



przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego 
1. Wydatki bieżące, z tego: 3.328.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 124.000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000 
b) dotacje na zadania bieżące 3.200.000 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3.384.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 3.384.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3.233.000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.069.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 164.000 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 151.000 

80152 Realizacja zadań wymagających 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 1 i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej 
szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach 1 stopnia oraz 
szkołach artystycznych 137.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 137.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 130.000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.000 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 

851 Ochrona zdrowia 288.000 
85153 Zwalczanie narkomanii 8.000 

1. Wydatki bieżące, z tego: 8.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 8.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 280.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 280.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 270.000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 197.000 
b) dotacje na zadania bieżące 10.000 

852 Pomoc społeczna 4.829.299 
85202 Domy pomocy społecznej 900.000 

1. Wydatki bieżące, z tego: 900.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 900.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900.000 

85203 Ośrodki wsparcia 50.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 50.000 



a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 50.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 14.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 14.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.000 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej 17.500 
1. Wydatki bieżące, z tego: 17.500 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 17.500 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.500 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 189.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 189.000 
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 189.000 

85215 Dodatki mieszkaniowe 3.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 3.000 
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 

85216 Zasiłki stałe 178.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 178.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 168.000 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.836.900 
1. Wydatki bieżące, z tego: 1.756.900 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.705.710 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.538.610 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 167.100 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.190 
2. Wydatki majątkowe, z tego: 80.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 80.000 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 130.750 
1. Wydatki bieżące, z tego: 130.750 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 130.750 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130.750 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 150.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 150.000 
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 150.000 

85295 Pozostała działalność 1.360.149 
1. Wydatki bieżące, z tego: 1.360.149 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 927.449 
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane 522.249 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 405.200 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.000 



c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 380.700 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 112.000 
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12.000 

1. Wydatki bieżące, z tego: 12.000 
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000 

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 100.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 100.000 
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000 

855 Rodzina 11.936.725 
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 10.115.255 
1. Wydatki bieżące, z tego: 10.115.255 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.244.975 
. wynagrodzenie i składki od nich naliczane 1.094.025 
. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150.950 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.870.280 

85503 Karta Dużej Rodziny 670 
1. Wydatki bieżące, z tego: 670 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 670 
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane 670 

85504 Wspieranie rodziny 465.100 
1. Wydatki bieżące, z tego: 465.100 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 97.855 
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane 95.572 
. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.283 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 367.135 

85508 Rodziny zastępcze 43.500 
1. Wydatki bieżące, z tego: 43.500 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 43.500 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43.500 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów 49.200 
1. Wydatki bieżące, z tego: 49.200 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 49.200 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49.200 

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1.263.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 1.263.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.259.000 
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane 871.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 388.000 



b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.580.048 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18.000 

1. Wydatki bieżące, z tego: 18.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 18.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.000 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5.915.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 5.915.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5.915.000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156.500 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.758.500 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 33.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 18.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 18.000 
. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.000 
2. Wydatki majątkowe, z tego: 15.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 15.000 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15.000 
1. Wydatki bieżące, z tego 15.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15.000 
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 15.000 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 15.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15.000 
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane 12.500 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.500 

90013 Schroniska dla zwierząt 90.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 90.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 90.000 
. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90.000 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.230.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 1.210.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.210.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.210.000 
2. Wydatki majątkowe, z tego: 20.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 20.000 

90095 Pozostała działalność 4.264.048 
1. Wydatki bieżące, z tego: 15.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000 
2. Wydatki majątkowe, z tego: 4.249.048 



a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 2.849.048 
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.400.000 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.679.000 
92113 Centra kultury i sztuki 1.569.000 

1. Wydatki bieżące, z tego: 1.569.000 
a) dotacje na zadania bieżące 1.569.000 

92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 25.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 25.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 25.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000 

92195 Pozostała działalność 85.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 85.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 65.000 
. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65.000 
b) dotacje na zadania bieżące 20.000 

926 Kultura fizyczna 604.000 
92601 Obiekty sportowe 102.000 

1. Wydatki bieżące, z tego: 102.000 
a) wydatki jednostek budżetu, w tym na: 102.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102.000 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 502.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 502.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 32.000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.000 
b) dotacje na zadania bieżące 470.000 
Ogółem wydatki: 124.473.817 

4. Ustało się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w poniższej szczegółowości: 

Lp. Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota w zł 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 207.600 
01008 Melioracje wodne 20.000 
4270 Zakup usług remontowych - renowacja rowów 20.000 
01030 Izby rolnicze 42.600 
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego 42.600 
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 45.000 
4270 Zakup usług remontowych 40.000 
4300 Zakup usług pozostałych 5.000 
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 50.000 



6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 
w tym: - uzbrojenie gminy w sieci wodociągowe - zwrot mieszkańcom 50.000 
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 50.000 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 
w tym: - uzbrojenie gminy w sieci wedec-iągowe— zwrot mieszkańcom 50.000 

2. 600 Transport i łączność 16.485.553 
60002 Infrastruktura kolejowa 794.250 
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 794.250 

w tym: - budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA: Zakup taboru wraz z 
budową zaplecza technicznego 794.250 

60004 Lokalny transport zbiorowy 350.000 
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 300.000 

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50.000 

w tym: - pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na organizowanie i 
zarządzanie publicznym transportem zbiorowym 50.000 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 350.000 

4300 Zakup usług pozostałych 30.000 

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 320.000 

w tym: - przebudowa drogi wojewódzkiej w ramach projektu „Poprawa 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" 200.000 
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej 120.000 

60014 Drogi publiczne powiatowe 30.000 

4300 Zakup usług pozostałych 30.000 
60016 Drogi publiczne gminne 13.861.303 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 
4270 Zakup usług remontowych 250.000 
4300 Zakup usług pozostałych 400.000 
4430 Różne opłaty i składki 1.000 
4480 Podatek od nieruchomości 200.000 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.717.222 
w tym: - budowa drogi gminnej publicznej „Albigowa Granice" w miejscowości 

Albigowa 2.815.303 
- przebudowa dróg łączących Gminę Łańcut z powiatem rzeszowskim 578.919 
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi 
publicznej w miejscowości Wysoka - projekt drogi do cmentarza i 
parkingu 50.000 
- przebudowa drogi „Łąkowa" w Handzlówce 53.000 



- przebudowa drogi „Za szkołą" w Kosinie 220.000 
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 1.750.000 
w tym: - budowa dróg gminnych publicznych Nr 109 882R „Od przystanku PKP 

do stacji uzdatniania wody", Nr 109 885R „Od drogi krajowej Nr 94 do 
granic" oraz Nr 109 884R Kosina - Rogoźno „Puchałówka" w 
miejscowości Głuchów, Kosina, Rogoźno 1.750.000 

6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 7.521.081 

w tym: - przebudowa dróg łączących Gminę Łańcut z powiatem rzeszowskim 7.521.081 
60017 Drogi wewnętrzne 1.000.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000 
4270 Zakup usług remontowych 300.000 
4300 Zakup usług pozostałych 400.000 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000 
w tym: - rozbudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Kosina i Sonina na 

terenie Gminy Łańcut 250.000 
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 100.000 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000 
4300 Zakup usług pozostałych 50.000 

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.290.200 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.250.200 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.000 

4260 Zakup energii 350.000 

4270 Zakup usług remontowych 50.000 

4300 Zakup usług pozostałych 350.000 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000 

4430 Różne opłaty i składki 80.000 

4480 Podatek od nieruchomości 200 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15.000 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000 

w tym: - zakup działek 300.000 
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 40.000 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 
4260 Zakup energii 28.000 
4270 Zakup usług remontowych 5.000 
4300 Zakup usług pozostałych 5.000 

4. 710 Działalność usługowa 658.442 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 532.442 
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.121 
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.885 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 



4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.350 
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 324 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 100 
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 762 
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 46 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000 
4300 Zakup usług pozostałych 220.000 
4307 Zakup usług pozostałych 191.723 
4309 Zakup usług pozostałych 11.610 
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.651 
w tym: - zakup oprogramowania w ramach projektu „Zintegrowany i 

uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie 
Strategii Przestrzennej ROF" 55.651 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.370 
w tym: - zakup oprogramowania w ramach projektu „Zintegrowany i 

uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie 
Strategii Przestrzennej ROF" 3.370 

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 126.000 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 
4300 Zakup usług pozostałych 120.000 
4430 Różne opłaty i składki 1.000 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000 

5. 750 Administracja publiczna 11.264.085 
75011 Urzędy wojewódzkie 96.721 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96.721 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500.000 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 485.000 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 

4220 Zakup środków żywności 1.000 

4300 Zakup usług pozostałych 10.000 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8.238.000 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35.000 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.100.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 350.000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 899.000 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 130.000 
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 90.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 280.000 
4220 Zakup środków żywności 4.000 
4260 Zakup energii 340.000 
4270 Zakup usług remontowych 50.000 
4280 Zakup usług zdrowotnych 12.000 



4300 Zakup usług pozostałych 550.000 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30.000 
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000 
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 
4430 Różne opłaty i składki 50.000 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 130.000 
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000 
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15.000 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10.000 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.000 
w tym: - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy 65.000 
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000 
4220 Zakup środków żywności 2.000 
4300 Zakup usług pozostałych 10.000 
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.962.000 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.321.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 233.000 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 27.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80.000 

4260 Zakup energii 40.000 

4270 Zakup usług remontowych 50.000 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000 
4300 Zakup usług pozostałych 55.000 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000 
4410 Podróże służbowe krajowe 3.000 
4430 Różne opłaty i składki 2.000 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.000 
4480 Podatek od nieruchomości 2.000 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.000 
75095 Pozostała działalność 447.364 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31.000 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119.364 
4260 Zakup energii 15.000 





4270 Zakup usług remontowych 5.000 
4300 Zakup usług pozostałych 10.000 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000 
4430 Różne opłaty i składki 60.000 

6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 4.465 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 4.465 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.200 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 65 
4300 Zakup usług pozostałych 700 

7. 752 Obrona narodowa 300 
75224 Kwalifikacja wojskowa. 300 
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300 

8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 547.100 
75404 Komendy wojewódzkie Policji 10.000 

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10.000 
75412 Ochotnicze straże pożarne 537.100 

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 
sektora finansów publicznych 30.000 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.000 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65.000 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90.000 

4220 Zakup środków żywności 3.000 

4260 Zakup energii 170.000 
4270 Zakup usług remontowych 70.000 

4280 Zakup usług zdrowotnych 15.000 

4300 Zakup usług pozostałych 40.000 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.000 
4430 Różne opłaty i składki 30.000 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 100 

9. 757 Obsługa długu publicznego 1.400.000 
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 
dłużnego - kredyty i pożyczki 1.400.000 

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1.400.000 



10. 758 Różne rozliczenia 930.000 
75814 Różne rozliczenia finansowe 30.000 
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30.000 
75818 Rezerwy ogólne i celowe 900.000 
4810 Rezerwy 600.000 
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000 

11. 801 Oświata i wychowanie 60.657.000 
80101 Szkoły podstawowe 31.905.000 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900.000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158.000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.594.000 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 284.000 
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26.000 
4190 Nagrody konkursowe 9.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 268.000 
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16.000 
4260 Zakup energii 1.316.000 
4270 Zakup usług remontowych 71.000 
4280 Zakup usług zdrowotnych 31.000 
4300 Zakup usług pozostałych 413.000 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20.000 

4410 Podróże służbowe krajowe 5.000 

4430 Różne opłaty i składki 67.000 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 715.000 

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2.000 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 60.000 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 11.413.000 
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 950.000 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.478.000 
w tym: - budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole 

Szkół w Rogoźnie 1.576.000 
- budowa sali sportowej w miejscowości Sonina 925.000 
- rozbudowa szkoły w Albigowej o oddziały przedszkolne 2.474.000 
- rozbudowa szkoły w Albigowej o windę zewnętrzną 340.000 
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w 
Albigowej 48.000 
- montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół w Wysokiej 115.000 

6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4.600.000 

w tym: - budowa sali sportowej w miejscowości Sonina 4.600.000 
80104 Przedszkola 11.414.000 



2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 950.000 

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 850.000 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 337.000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.900.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 136.000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.261.000 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 127.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 
4190 Nagrody konkursowe 9.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79.000 
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 24.000 
4260 Zakup energii 420.000 
4280 Zakup usług zdrowotnych 18.000 
4300 Zakup usług pozostałych 61.000 
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego 280.000 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.000 
4430 Różne opłaty i składki 15.000 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 331.000 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 19.000 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4.242.000 

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 339.000 

80107 Świetlice szkolne 405.000 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19.000 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53.000 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5.000 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.000 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5.000 

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 278.000 

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 32.000 
80113 Dowożenie uczniów do szkół 600.000 
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 100.000 

4300 Zakup usług pozostałych 500.000 
80115 Technika 2.505.000 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75.000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 283.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 271.000 



4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 31.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 
4190 Nagrody konkursowe 1.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38.000 
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3.000 
4260 Zakup energii 350.000 
4280 Zakup usług zdrowotnych 4.000 
4300 Zakup usług pozostałych 50.000 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000 
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 
4430 Różne opłaty i składki 11.000 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.000 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.000 
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.176.000 
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 101.000 
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 157.000 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.000 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 119.000 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6.822.000 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.497.000 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 176.000 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 424.000 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 48.000 

4220 Zakup środków żywności 3.595.000 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.000 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12.000 

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3.328.000 

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 3.200.000 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.000 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12.000 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.000 
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 72.000 
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9.000 
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3.384.000 



3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 151.000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 447.000 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 51.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000 
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16.000 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 140.000 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 41.000 
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2.205.000 
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 164.000 
80152 Realizacja zadań wymagających 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 1 i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej 
szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach 1 stopnia oraz 
szkołach artystycznych 137.000 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.000 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5.000 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.000 
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 84.000 
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8.000 

12. 851 Ochrona zdrowia 288.000 
85153 Zwalczanie narkomanii 8.000 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 
4300 Zakup usług pozostałych 3.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 280.000 

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 10.000 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70.000 
4190 Nagrody konkursowe 20.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 
4220 Zakup środków żywności 20.000 
4300 Zakup usług pozostałych 132.000 
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 



13. 852 Pomoc społeczna 4.829.299 
85202 Domy pomocy społecznej 900.000 
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego 900.000 
85203 Ośrodki wsparcia 50.000 
4300 Zakup usług pozostałych 50.000 
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 850 
4300 Zakup usług pozostałych 12.150 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej 17.500 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.500 
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 189.000 

3110 Świadczenia społeczne 189.000 
85215 Dodatki mieszkaniowe 3.000 
3110 Świadczenia społeczne 3.000 

85216 Zasiłki stałe 178.000 

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 10.000 

3110 Świadczenia społeczne 168.000 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.836.900 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.900 
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 47.290 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.168.835 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.200 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215.595 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 28.200 
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.000 
4260 Zakup energii 21.000 
4270 Zakup usług remontowych 4.000 
4280 Zakup usług zdrowotnych 600 
4300 Zakup usług pozostałych 58.000 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000 
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 
4430 Różne opłaty i składki 3.500 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.500 



4480 Podatek od nieruchomości 2.500 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.000 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 18.780 
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000 
w tym: - zakup samochodu i klimatyzacji dla GOPS 80.000 
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 130.750 
4300 Zakup usług pozostałych 130.750 
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 150.000 
3110 Świadczenia społeczne 150.000 
85295 Pozostała działalność 1.360.149 
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 2.000 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 
3110 Świadczenia społeczne 50.000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 395.170 
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120.772 
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.428 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.000 
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.896 

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.213 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78.216 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.011 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.927 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10.450 
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.820 

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 620 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.000 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000 
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8.885 
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 941 
4227 Zakup środków żywności 1.085 
4229 Zakup środków żywności 115 
4260 Zakup energii 46.000 
4270 Zakup usług remontowych 10.000 
4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000 
4300 Zakup usług pozostałych 310.000 
4307 Zakup usług pozostałych 141.955 
4309 Zakup usług pozostałych 15.030 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500 
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 
4430 Różne opłaty i składki 1.000 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.000 
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.715 



4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 287 
4480 Podatek od nieruchomości 1.700 
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 1.000 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.413 

14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 112.000 
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12.000 
3240 Stypendia dla uczniów 12.000 
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 100.000 
3240 Stypendia dla uczniów 100.000 

15. 855 Rodzina 11.936.725 
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 10.115.255 

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 75.000 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 

3110 Świadczenia społeczne 8.869.880 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 305.000 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.000 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 756.000 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.425 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 

4260 Zakup energii 14.000 

4270 Zakup usług remontowych 1.200 

4280 Zakup usług zdrowotnych 500 

4300 Zakup usług pozostałych 25.000 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000 
4410 Podróże służbowe krajowe 50 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.000 
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 15.000 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.600 
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 560 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 14 
85504 Wspieranie rodziny 465.100 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74.256 
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.901 
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.855 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.600 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.600 
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.488 
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.282 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.932 
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.493 
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 609 
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 166.726 
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17.653 
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7.234 
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 766 
4267 Zakup energii 905 
4269 Zakup energii 96 

4280 Zakup usług zdrowotnych 100 
4307 Zakup usług pozostałych 63.388 

4309 Zakup usług pozostałych 6.712 

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 434 

4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 46 

4410 Podróże służbowe krajowe 20 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663 

4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 495 

4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.184 

85508 Rodziny zastępcze 43.500 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 
jednostek samorządu terytorialnego 43.500 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów 49.200 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 49.200 
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1.263.000 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80.000 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18.000 



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70.000 
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10.000 
4260 Zakup energii 102.000 
4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000 
4300 Zakup usług pozostałych 166.000 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000 
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 
4430 Różne opłaty i składki 7.000 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.000 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10.000 

16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.580.048 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18.000 

4300 Zakup usług pozostałych 3.000 

4430 Różne opłaty i składki 15.000 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5.915.000 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120.000 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.000 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 
4300 Zakup usług pozostałych 5.753.500 
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 33.000 

4190 Nagrody konkursowe 1.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 
4300 Zakup usług pozostałych 15.000 

6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 15.000 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000 
4300 Zakup usług pozostałych 3.000 
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15.000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 500 
4300 Zakup usług pozostałych 2.500 
90013 Schroniska dla zwierząt 90.000 
4300 Zakup usług pozostałych 90.000 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.230.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 
4260 Zakup energii 950.000 



4300 Zakup usług pozostałych 250.000 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 
w tym: - projekt oświetlenia drogowego przy drodze Zagumnia Południowe w 

Kraczkowej 20.000 
90095 Pozostała działalność 4.264.048 
4300 Zakup usług pozostałych 15.000 
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 

funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 
finansowych 1.400.000 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.166.051 
w tym: - projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" 2.166.051 
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 682.997 

w tym: - projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" 682.997 

17. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.679.000 
92113 Centra kultury i sztuki 1.569.000 

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-
dotacja dla CK. Gminy Łańcut 1.569.000 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25.000 

4270 Zakup usług remontowych 5.000 

4300 Zakup usług pozostałych 20.000 

92195 Pozostała działalność 85.000 

2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 20.000 

4190 Nagrody konkursowe 2.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.000 
4220 Zakup środków żywności 1.000 
4270 Zakup usług remontowych 10.000 
4300 Zakup usług pozostałych 20.000 

18. 926 Kultura fizyczna 604.000 
92601 Obiekty sportowe 102.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 
4260 Zakup energii 1.000 
4270 Zakup usług remontowych 30.000 
4300 Zakup usług pozostałych 50.500 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 502.000 
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 460.000 

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000 



4190 Nagrody konkursowe 15.000 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 
4220 Zakup środków żywności 3.000 
4300 Zakup usług pozostałych 12.000 

124.473.817 

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.154.596 zl jak poniżej: 

Dochody: 

750 Administracja publiczna 96.721 
75011 Urzędy wojewódzkie 96.721 

1. Dochody bieżące, w tym: 96.721 
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych gminie ustawami 96.721 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 4.465 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.465 
1. Dochody bieżące, w tym: 4.465 
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych gminie ustawami 4.465 

752 Obrona narodowa 300 
75224 Kwalifikacja wojskowa 300 

1. Dochody bieżące, w tym: 300 
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych gminie ustawami 300 

852 Pomoc społeczna 123.240 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 42.490 

1. Dochody bieżące, w tym: 42.490 
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych gminie ustawami 42.490 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80.750 
1. Dochody bieżące, w tym: 80.750 
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych gminie ustawami 80.750 

855 Rodzina 9.929.870 
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.880.000 
1. Dochody bieżące, w tym: 9.880.000 
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych gminie ustawami 9.880.000 
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1. Dochody bieżące, w tym: 670 
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych gminie ustawami 670 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 49.200 
1. Dochody bieżące, w tym: 49.200 
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych gminie ustawami 49.200 

Wydatki: 

750 Administracja publiczna 96.721 
75011 Urzędy wojewódzkie 96.721 

1. Wydatki bieżące, z tego: 96.721 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 96.721 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.721 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 4.465 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.465 
1. Wydatki bieżące, z tego: 4.465 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4.465 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.765 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 

752 Obrona narodowa 300 
75224 Kwalifikacja wojskowa 300 

1. Wydatki bieżące, z tego: 300 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 300 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 

852 Pomoc społeczna 123.240 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 42.490 

1. Wydatki bieżące, z tego: 42.490 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 42.490 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.490 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80.750 
1. Wydatki bieżące, z tego: 80.750 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 80.750 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80.750 

855 Rodzina 9.929.870 
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.880.000 
1. Wydatki bieżące, z tego: 9.880.000 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.010.120 



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 997.120 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.000 
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.869.880 

85503 Karta Dużej Rodziny 670 
1. Wydatki bieżące, z tego: 670 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 670 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 670 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 49.200 
1. Wydatki bieżące, z tego: 49.200 
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 49.200 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49.200 

§ 2 

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.372.000 zł. 
Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 9.372.000 zł ustala się: 
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 
9.372.000 zł 

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 10.872.000 zł, z tego: 
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 10.872.000 zł, 
w tym: 
- długoterminowe kredyty w kwocie 10.872.000 zł 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.500.000 zł, z tego: 
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.500.000 zł, w tym: 
- spłata zaciągniętych kredytów 1.500.000 zł 

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 
10.872.000 zł, w tym : 
- na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.500.000 zł 
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 9.372.000 zł 

§ 3 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 350.000 zł 
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

w wysokości 250.000 zł 
3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w gminie w wysokości 

300.000 zł 

§ 4 

1. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu w 
wysokości 198.000 zł przeznacza się na wydatki w kwocie 198.000 zł, w tym sfinansowanie zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 
190.000 zł i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000 zł 
2. Stosownie do art. 9 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 90.000 zł przeznacza się na wydatki w kwocie 



90.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania 
negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 
3. Zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: określa się 
dochody z tytułu wpłat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 15.000 zł oraz 
wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 
15.000 zł, w tym: 
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - wywóz odpadów azbestowych z terenu gminy 
15.000 zł 
4. Zgodnie z art. 6 r ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
5.915.000 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 
wysokości 5.915.000 zł. 

§ 5 

Zgodnie z art. 2 ust 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim: określa się wydatki na 
przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 471.880,80 zł, z tego: 

Dział i 600 Transport i łączność 214.156.00 zł 
i 60016 Drogi publiczne gminne 211.724,80 zł 

a) wydatki bieżące, w tym: 109.293,60 zł 
* Sołectwo Albigowa - remonty dróg gminnych 52.431,20 zł 
* Sołectwo Kraczkowa - remont dróg gminnych 4.431,20 zł 
* Sołectwo Sonina - remonty dróg gminnych 52.431,20 zł 
b) wydatki majątkowe, w tym: 102.431,20 zł 
* Sołectwo Handzlówka - przebudowa drogi „Łąkowa" 52.431,20 zł 
* Sołectwo Wysoka - projekt drogi do cmentarza i parkingu 50.000,00 zł 

i 60017 Drogi wewnętrzne 2.431,20 zł 
a) wydatki bieżące, w tym: 2.431,20 zł 
* Sołectwo Wysoka - zakup kruszywa do remontu dróg 2.431,20 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00 zł 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000,00 zł 

a) wydatki bieżące, w tym: 10.000,00 zł 
* Sołectwo Kraczkowa - remont budynku byłej mleczarni 10.000,00 zł 

Dział |754 
i 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46.931,20 zł 
175412 Ochotnicze straże pożarne 46.931,20 zł 

a) wydatki bieżące, w tym: 46.931,20 zł 
* Sołectwo Głuchów - remont remizy OSP 32.931,20 zł 
* Sołectwo Kosina - remont remizy OSP 14.000,00 zł 

110.931,20 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 110.931,20 zł 
80101 Szkoły podstawowe 110.931,20 zł 

a) wydatki bieżące, w tym: 110.931,20 zł 
* Sołectwo Cierpisz - remont pomieszczeń kuchni w szkole 52.431,20 zł 
* Sołectwo Głuchów-zakup monitora interaktywnego 9.500,00 zł 
* Sołectwo Kosina - remont bieżni lekkoatletycznej przy szkole 18.000,00 zł 



* Sołectwo Kraczkowa - zakup ławek do szkoły 6.000,00 zł 
* Sołectwo Rogoźno - doposażenie hali sportowej przy szkole 25.000,00 zł 

j Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00 zł 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000,00 zł 

a) wydatki majątkowe, w tym: 20.000,00 zł 
* Sołectwo Kraczkowa - projekt oświetlenia drogowego przy drodze 
Zagumnia Południowe 

20.000,00 zł * Sołectwo Kraczkowa - projekt oświetlenia drogowego przy drodze 
Zagumnia Południowe 

Dział 9 2 1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37.462,40 zł 
92195 Pozostała działalność 37.462,40 zł 

a) wydatki bieżące, w tym: 37.462,40 zł 
* Sołectwo Głuchów - zakup stolików i remont krzeseł w O.K. 10.000,00 zł 
* Sołectwo Kosina - remont i zakup wyposażenia O.K. "10.431/20 zł" 
* Sołectwo Kraczkowa - zakup wyposażenia do O.K. 12.000,00 zł 

• " 
* Sołectwo Rogoźno-organizacja pikniku dla mieszkańców 5.031,20 zł 

• " 

Dział 926 Kultura fizyczna 32.400,00 zł 
92601 Obiekty sportowe 32.400,00 zł 

a) wydatki bieżące, w tym: 3^406,06 zł 
* Sołectwo Kosina - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku LKS 10.000,00 zł 

* Sołectwo Rogoźno : 
- remont stadionu LKS 20.000,00 zł 
- zakup materiałów i sprzętu do szkolenia młodzieży dla 
Stowarzyszenia Lotniczego 

2.400,00 zł 

§ 6 

Ustala się dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 10.154.596 zł oraz wydatki finansowane z tych 
dochodów w wysokości 10.154.596 zł. 

§ 7 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 8.678.250 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 
do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu gminy w zakresie planu wydatków na 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 

2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień 
planowanych wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
między paragrafami w ramach rozdziału. 

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu gminy. 



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. 
i podlega ogłoszeniu w „Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego". 

WÓJT 
Jakub C%rnota 


