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Projekt 

UCHWAt.A BUDZETOWA 

Gminy t.ancut 


na 2014 r. 

Rady Gminy t.ancut 


z dnia ............................. . 


Dzialaj~c na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. " d " oraz lit" i " ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594 z p6in. 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. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885) Rada Gminy 
Lancut u c h w a I a, co nast~puje: 

§ 1 

1. Ustala si~ dochody budtetu gminy na 2014 rok w wysokosci 53.949.355 zl w tym: 
a) 	 dochody biez~ce 52.108.983 zl 

z tego: 
- dochody zwi~zane z realizacj'l zadan z zakresu administracji rZ'ldowej i innych 

zleconych gminie ustawami w wysokosci 7.070.566 zl 

b) dochody maj~tkowe 1.840.372 zl 


wedlug nast~puj~cych ir6del: 

Dzial Wyszczegolnienie 	 Kwota w zl 

1. 700 

2. 710 

3. 720 

Gospodarka mieszkaniowa 
a) dochody biez~ce, w tym: 
- wplywy z oplat za wieczyste uZytkowanie 

- dochody z najmu i dzierzawy skiadnik6w 
maj~tkowych 

. wplywy z uslug (oplaty za ogrzewanie) 

- odsetki od nieterminowych wplat 


Dzialalnosc uslugowa 

a) dochody biez~ce, w tym: 

- wplywy z oplat za rozgraniczenia grunt6w 


Informatyka 

a) dochody maj~tkowe, w tym: 

- dotacja ze srodk6w unijnych -" PSeAP -

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " 


411.000 
411.000 

5.000 

295.000 
110.000 

1.000 

15.000 
15.000 
15.000 

153.765 
153.765 

153.765 



4. 750 Administracja publiczna 131.606 
a) dochody biezqce, w tym: 131.606 

· dotacje celowe zwi4Zane z realizacj~ zadan z zakresu 
administracji rz~dowej i innych zleconych gminie 
ustawami 131.606 

5. 751 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 3.560 
a) dochody biez~ce, w tym: 3.560 
· dotacje celowe zwi4Zane z rea1izacj~ zadan z 
zakresu administracji rz~dowej i innych zleconych 
gminie ustawami 3.560 

6. 756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i 
od innych jednostek nie posiadaj~cych osobowosci 
prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem 16.282.889 

a) dochody biez~ce, w tym: 16.282.889 
· wplywy z karty podatkowej 2.000 

· podatek od nieruchomoSci 3.950.000 
· podatek rolny 1.700.000 

· podatek lesny 19.000 
· podatek od srodk6w transportowych 250.000 
· podatek od spadk6w i darowizn 40.000 
· podatek od czynnosci cywilnoprawnych 235.000 
· odsetki od nieterminowych wplat podatk6w i oplat 38.000 
· wplywy z op!aty skarbowej 25.000 
· wplywy z op!aty eksploatacyjnej 55.000 
· wplywy z op!aty za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 185.000 
- wplywy z oplaty za odpady 900.000 
· udzialy we wplywach z podatku dochodowego od 
os6b fizycznych 8.783.889 
· udzialy we wplywach z podatku dochodowego od 
os6b prawnych 100.000 

7. 758 R6zne rozliczenia 25.943.025 

a) dochody biez~ce, w tym: 25.943.025 

· subwencja oswiatowa 18.535.758 

· subwencja wyr6wnawcza 7.357.267 
· odsetki od srodk6w na rachunkach bankowych 50.000 

8. 801 Oswiata i wychowanie 2.389.653 
a) dochody biez~ce, w tym: 1.836.880 
- wplywy z odpadlosci za pobyt dzieci w 
przedszkolach przy szkolach 3.300 



- wplywy z odplatnosci za pobyt dzieci w 
przedszkolach 252.650 
- wplywy za WYZywienie 1.104.500 
- wynajem pomieszczen w plac6wkach oswiatowych 5.400 
- srodki unijne na zaj~cia dodatkowe w p1ac6wkach 
oswiatowych 398.010 
- wklad wlasny do projekt6w unijnych - wplywy z 
oplat za przedszkola 73.020 
b) dochody maj'l.tkowe 552.773 
-srodki unijne na zaj~cia dodatkowe w plac6wkach 3.825 
oswiatowych 
- dofinansowanie unijne do modemizacji szkoly w 
Soninie 548.948 

9. 852 Pomoc spoleczna 7.470.023 
a) dochody biez'l.ce, w tym: 7.470.023 
- dotacje celowe zwi'l.Zane z realizacj'l. zadan z 
zakresu administracji rZ'l.dowej i innych zleconych 
gminie ustawami 6.935.400 
- dotacje celowe na zadania wlasne 240.040 
- wplywy z odplatnosci za usrugi opiekuilcze 20.000 
- dochody z tytulu swiadczen z funduszu 
alimentacyjnego 54.500 
- dotacje celowe z funduszy unijnych 220.083 

10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 1.148.834 
a) dochody biez'l.ce 15.000 
- srodki z oplat srodowiskowych z Urz~du 
Marszalkowskiego 15.000 

b) dochody maj'l.tkowe, w tym: 1.133.834 
- srodki na dofinansowanie inwestycji pochodz'l.ce z 
RPO 1.133.834 

Ogolem: 53.949.355 



2. Ustala si~ dochody budtetu gminy na 2014 rok w ponitszej szczeg61owosci: 

Lp. Dzial, 
Rozdzial, 
Paragraf Nazwa dzialu, rozdzialu, paragrafu Kwota w zl 

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 411.000 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 411 .000 
0470 Wplywy z oplat za trwaly zarz~d, uzytkowanie i 

uZytkowanie wieczyste nieruchomosci 5.000 
0750 Dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w 

maj~tkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz~du 
terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do 
sektora finans6w fublicznych oraz innych um6w 0 

podobnym charakterze 295.000 
0830 Wplywy z uslug 110.000 
0920 Pozostale odsetki 1.000 

2. 710 Dzialalnosc uslugowa 15.000 
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15.000 

0970 Wplywy z r6znych dochod6w 15.000 

3. 720 Informatyka 153.765 

72095 Pozostala dzialalnosc 153.765 

6207 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych 
z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5, ust 1, pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w 153.765 
europejskich 

4. 750 Administracja publiczna 131.606 

75011 Urz~dy wojew6dzkie 131.206 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj~ zadan biez~cych z zakresu administracji 
rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie 
(zwi¢om gmin) ustawami 131 .206 

75045 Kwalifikacja wojskowa 400 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj~ zadan biez~cych z zakresu administracji 
rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie 
(zwi'lZkom gmin) ustawami 400 

5. 751 Urz~dy naczelnych organ ow wladzy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 3.560 

75101 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy pafzstwowej, 
kontroli i ochrony prawa 3.560 



2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacjtt zadan biez,\:cych z zakresu administracji 
rz,\:dowej oraz innych zadail zleconych gminie 
(zwi~kom gmin) ustawami 3.S60 

6. 756 Dochody od os6b prawnycb, od osob fizycznych i 
od innych jednostek nie posiadaj~cych osobowosci 
prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem 16.282.889 

75601 Wplywy z podatku dochodowego od os6b jizycznych 2.000 
03S0 Podatek od dzialainosci gospodarczej os6b 

fizycznych, oplacanych w formie karty podatkowej 2.000 
75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku 

od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i opiat 
lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek 
organ iza cyjnych 2.895.000 

0310 Podatek od nieruchomosci 2.700.000 
0320 Podatek rolny 100.000 
0330 Podatek Iesny 7.000 
0340 Podatek od srodk6w transportowych SO.OOO 
OSOO Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 3S.000 
0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i 

oplat 3.000 
75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku ldnego, podatku 

od spadk6w i darowizn, podatku od czynnosci 
cywilnoprawnych oraz podatk6w i opiat lokalnych od 
os6b jizycznych 3.337.000 

0310 Podatek od nieruchomosci 1.2S0.000 
0320 Podatek roiny 1.600.000 
0330 Podatek lesny 12.000 
0340 Podatek od srodk6w transportowych 200.000 
0360 Podatek od spadk6w i darowizn 40.000 
OSOO Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 200.000 
0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i 

oplat 3S.000 
75618 Wplywy z innych opiat stanowiqcych dochody 

jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie 
ustaw 1.165.000 

0410 Wplywy z oplaty skarbowej 2S.000 
0460 Wplywy z oplaty eksploatacyjnej SS.OOO 
0480 Wplywy z oplaty za zezwolenia na sprzedaz aikoholu 18S.000 

0490 Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez 
jednostki samorz,\:du terytorialnego na podstawie 
odrttbnych ustaw 900.000 

75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych doch6d 
budtetu panstwa 8.883.889 

0010 Podatek dochodowy od os6b fizycznych 8.783 .889 



0020 Podatek dochodowy od os6b prawnych 100.000 

7. 758 R6i:ne rozliczenia 25.943.025 
75801 Cz~sc oSwiatowa subwencji og6lnej dla jednostek 

samorzqdu terytorialnego 18.535.758 
2920 SUbwencje og6lne z budzetu paflstwa 18.535.758 
75807 Cz~sc wyr6wnawcza subwencji og6lnej dla gmin 7.357.267 
2920 SUbwencje og6lne z budzetu paflstwa 7.357.267 
75814 R6ine rozliczenia finansowe 50.000 
0920 Pozosta!e odsetki (od srodk6w na rachunku 

bankowym) 50.000 

8. 801 O§wiata i wychowanie 2.389.653 
80101 Szkoly podstawowe 554.348 
0750 Dochody z najmu i dzierzawy sk!adnik6w 

maj'ltkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz'ldu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 

podobnym charakterze 5.400 
6207 Dotacj e celowe w ramach program6w finansowych z 

udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 

kt6rych mowa wOrt. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w 
europejskich 548.948 

80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 3.300 
0830 W plywy z uslug 3.300 

80104 Przedszkola 800.650 
0830 W plywy z uslug 800.650 

80148 Stol6wki szkolne i przedszkola 556.500 
0830 W plywy z uslug 556.500 
80195 Pozostala dzialalnosc 474.855 
0839 W plywy z uslug 73.020 
2007 Dotacje celowe w ramach program6w finansowych z 

udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 

kt6rych mowa w Ort. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w 
europejskich 396.745 

2009 Dotacje celowe w ramach program6w finansowych z 
udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 

kt6rych mowa wOrt. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w 
europej skich 1.265 

6207 Dotacje celowe w ramach program6w finansowych z 
udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 

kt6rych mowa wOrt. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w 
europej ski ch 3.825 



9. 852 Pomoc spoleczna 7.470.023 
85212 Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z/unduszu 

alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 6.930.100 

0920 Pozostale odsetki 4.500 
0970 Wplywy z r6znych dochod6w 10.000 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

realizacj~ zadan biez'lcych z zakresu administracji 
rZ'ldowej oraz innych zadarl zleconych gminie 
(zwi'lzkom grnin) ustawami 6.875.600 

2360 Dochody jednostek samorz'ldu terytorialnego 
zwi'lzanego z realizacj'l zadan z zakresu administracji 
rZ'ldowej oraz innych zadan zleconych ustawami 40.000 

85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za 
osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy 
spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji 
spolecznej 13.800 

2010 Dotacj e celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj~ zadan biez'lcych z zakresu administracji 
rZ'ldowej oraz innych zadan zleconych gminie 
(zwi'lzkom gmin) ustawami 6.200 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj~ wlasnych zadan biez'lcych gmin (zwi'lzk6w 
gmin) 7.600 

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17.700 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj~ wlasnych zadan biez'lcych gmin (zwi'\Zk6w 
gmin) 17.700 

85216 Zasilki stale 42.100 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj~ wlasnych zadan biez'lcych gmin (zwi'lzk6w 
gmin) 42 .100 

85219 Osrodki pomocy spolecznej 392.723 
2007 Dotacje celowe w ramach program6w finansowych z 

udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 

kt6rych mowa w Ort. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w 
europej skich 209.024 

2009 Dotacj e celowe w ramach program6w finansowych z 
udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 

kt6rych mowa w Ort. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w 
europejskich 11.059 



2030 	 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiJ.stwa na 
realizacj~ wlasnych zadaiJ. biez'l.cych gmin (zwi¢6w 
groin) ustawami 

85228 Uslugi opiekw1cze i specjalistyczne uslugi opiekw1cze 

0830 	 W plywy z uslug 
2010 	 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

realizacj~ zadan biez'l.cych z zakresu administracji 
rZ'l.dowej oraz innych zadan zleconych gminie 
(zwi¢om gmin) ustawami 

10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 

90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wad 
6207 Dotacje celowe w ramach program6w finansowych z 

udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 

kt6rych mowa wOrt. 5, ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 
6 ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodk6w 
europejskich 

90019 Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkaw 
z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska 

0690 Wplywy z r6mych oplat 

RAZEM: 

3. Ustala sie wydatki budtetu gminy na 2014 rok w wysokosci: 54.058.787 zl 
wtym: 

1. 	 Wydatki biez'l.ce, z tego: 
a) wydatki jednostek budzetowych w tym na: 
. wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 
. wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statusowych zadaiJ. 
b) dotacje na zadania biez'l.ce 
c) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 
d) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 
o kt6rych mowa w Ort. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w cz~sci zwi£tZanej 
z realizacj'l. zadan jednostki samorz'l.du terytorialnego 
e) obsluga dlugu jednostek samorz'l.du terytorialnego 

2. 	 Wydatki maj'l.tkowe, z tego: 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa w Ort. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi£tZanej z realizacj'l. zadaiJ. jednostek 
samorz'l.du terytorialnego 

172.640 
73.600 

20.000 

53.600 

1.148.834 

1.133.834 

1.133.834 

15.000 
15.000 

53.949.355 

48.318.313 
36.010.858 
26.441.200 

9.569.658 
2.712.900 
8.422.350 

722.205 
450.000 

5.740.474 

3.197.308 

http:samorz'l.du
http:samorz'l.du
http:samorz'l.du
http:biez'l.ce
http:biez'l.ce


010 

W ukladzie dzialOw i rozdzialOw klasyfikacji budietowej jak poniiej: 

Dzial, 
Rozdzial Wyszczegolnienie Kwota w zl. 

01008 

01030 

600 
60013 

60016 

60078 

700 
70005 

Rolnictwo i lowiectwo 
Melioracje wodne 
1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwiqzane z realizacjC\. ich statutowych zadan 


Izby rolnicze 
1. Wydatki biezC\.ce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwictZane z realizacjC\. ich statutowych zadafl 


Transport i I~cznosc 
Drogi publiczne wojew6dzkie 
1. Wydatki majC\.tkowe, w tym: 

· pomoc rzeczowa 

Drogi publiczne grninne 

1. Wydatki biezC\.ce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym: 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

· wydatki zwictZane z realizacjC\. ich zadafl statutowych 

2. Wydatki majC\.tkowe, w tym: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 

finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wOrt. 5 ust 

1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwiqzanej z realizacjC\. zadan jednostek 

samorZctdu terytorialnego 

Usuwanie skutk6w kl~sk zywiolowych 


1. Wydatki biezC\.ce, z tego: 


a) wydatki jednostek budzetowych, w tym: 


- wydatki zwiC\.zane z realizacjC\. statutowych zadafl 


Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 
1. Wydatki biezC\.ce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

. wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

. wydatki zwiC\.zane z realizacjC\. ich statutowych zadan 


2. Wydatki majC\.tkowe, z tego: 

54.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 

34.000 
34.000 
34.000 
34.000 

1.117.000 
70.000 
70.000 
70.000 

997.000 
816.000 
816.000 

11.100 
804.900 
181.000 

181.000 
50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

400.500 
400.500 
380.500 
380.500 

10.000 
370.500 

20.000 

http:biezC\.ce
http:biezC\.ce
http:biezC\.ce
http:biezC\.ce


a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wOrt. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwhtzanej z realizacj'l zadafl jednostek 
samorz'ldu terytorialnego 20.000 

710 Dzialalnosc uslugowa 222.297 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 150.000 
a) wydatki jednostek budZetowych, w tym na: 150.000 
· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 50.000 
· wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadail 100.000 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 60.000 
1. Wydatki biez'lce, z tego 60.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 60.000 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 10.000 
· wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadafl 50.000 

71095 Pozostala dzialalnosc 12.297 
I. Wydatki biez'lce, z tego: 12.297 
a) dotacje na zadania biez'lce 12.297 

720 Informatyka 186.390 
72095 Pozostala dzialalnosc 186.390 

1. Wydatki maj'ltkowe, w tym: 186.390 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz«sci zwi'lzanej z realizacj'l zadafl jednostek 
samorz'ldu terytorialnego 186.390 

750 Administracja publiczna 4.306.153 
75011 Urz«dy wojew6dzkie 326.500 

1. Wydatki biez'lce, z tego 326.500 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 326.500 
· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 326.500 

75022 Rady grnin (miast i miast na prawach powiatu) 256.500 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 256.500 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 7.000 
· wydatki zwi'lZane z realizacj'l ich statutowych zadail 7.000 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 249.500 

75023 Urz«dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.416.500 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 3.346.500 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 3.321.500 
· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 2.710.000 
- wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadail 611.500 

b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 25.000 

2. Wydatki maj'ltkowe, z tego: 70.000 



75045 

75075 

75095 

751 

75101 

754 
75405 

75412 

75702 


a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi'l,Zanej z realizacj'l zadan jednostek 
samorz'ldu terytorialnego 
Kwalifikacja wojskowa 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

· wydatki zwi'l,Zane z realizacj'l ich statutowych zadari. 

Promocja jednostek samorz'ldu terytorialnego 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

· wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadari. 

Pozostala dzialalnos6 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

· wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadari. 


Urz~dy naczelnych organ6w wladzy paiistwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 
Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

· wydatki zwi'l,Zane z realizacj'l ich statutowych zadan 


Bezpieczeiistwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 
Komendy powiatowe policji 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

· wydatki zwi'l,Zane z realizacja ich statutowych zadari. 

Ochotnicze straZe pozarne 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 

a) wydatki biez'lce jednostek budzetowych, w tym na: 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

· wydatki zwi'lzane z realizacj'l ich statutowych zadan 

2. Wydatki maj'ltkowe, z tego: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 

finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 

1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi'l,Zanej z realizacj'l zadan jednostek 

samorz'ldu terytorialnego 


Obsluga dlugu publicznego 
Obsruga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek 
jednostek samorz'ldu terytorialnego 

70.000 
400 
400 
400 
400 

59.000 
59.000 
59.000 

3.000 
56.000 

247.253 
247.253 
247.253 
188.000 
59.253 

3.560 

3.560 
3.560 
3.560 
2.000 
l.560 

242.500 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 

240.000 
225.000 
225.000 

44.000 
18l.000 

15 .000 

15.000 

450.000 

450.000 

757 



1. Wydatki biez'tce, z tego: 450.000 
a) obsluga dlugu jednostek samorz'tdu terytorialnego 450.000 

758 Rozne rozliczenia 520.000 
75818 Rezerwy og61ne i celowe 520.000 

1. Wydatki biez'tce, z tego: 320.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 320.000 
· wydatki zwi'lZane z realizacj't ich statutowych zadan 320.000 
2. Wydatki maj'ttkowe, z tego: 200.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi'lZanej z realizacj't zadan jednostek 
samorz'tdu terytorialnego 200.000 

801 Oswiata i wychowanie 31.020.269 
80101 Szkoly podstawowe 12.800.829 

1. Wydatki biez'tce, z tego: 11.206.800 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 10.755.250 
· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 9.407.000 
· wydatki zwi'lZane z realizacj't ich statutowych zadan 1.348.250 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 451.550 
2. Wydatki maj'ttkowe, z tego: 1.594.029 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi'tzanej z realizacj't zadan jednostek 
samorz'tdu terytorialnego 1.594.029 

80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 409.130 
1. Wydatki biez'tce, z tego: 409.130 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 385.770 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 356.100 
- wydatki zwi'lZane z realizacj't ich statutowych zadan 29.670 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 23.360 

80104 Przedszkola 6.725.550 
1. Wydatki biez'tce, z tego: 5.225.550 
a) wydatki jednostek budZetowych, w tym na: 4.901.430 
· wynagrodzenia i skladniki od nich naIiczane 3.731.500 
· wydatki zwi¥ane z realizacj't ich statutowych zadan 1.169.930 
b) dotacje na zadania biez'tce 135.400 
c) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 188.720 
2. Wydatki maj'ttkowe, z tego: 1.500.000 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi'tzanej z realizacj't zadan jednostek 
samorz'tdu terytorialnego 1.500.000 

80110 Gimnazja 6.230.485 
1. Wydatki biez'tce, z tego: 6.230.485 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 5.581.115 
· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 4.995.900 



- wydatki zwi£\Zane z realizacj£t ich statutowych zadaiJ. 585.215 
b) dotacje na zadania biez£tce 400.000 
c) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 249.370 

80113 Dowozenie uczni6w do szk61 300.000 
1. Wydatki biez£tce, z tego: 300.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 300.000 
- wydatki zwi£tzane z realizacj£t ich statutowych zadan 300.000 

80114 Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szk61 758.240 
1. Wydatki biez£tce, z tego: 758.240 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 758.240 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 674.600 
- wydatki zwi£tzane z realizacj£t ich statutowych zadaiJ. 83.640 

80130 Szkoly zawodowe 1.909.880 
1. Wydatki biez£tce, z tego: 1.856.380 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 1.774.800 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 1.465.500 
- wydatki zwi£\Zane z realizacj£t ich statutowych zadaiJ. 309.300 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 75.930 
c) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi£\Zanej z 
realizacj£t zadan jednostek samorz£tdu terytorialnego 5.650 
2. Wydatki maj£ttkowe, z tego: 53.500 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi£\Zanej z realizacj£t zadan jednostek 
samorz£tdu terytorialnego 53.500 

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 138.400 
1. Wydatki biez£tce, z tego: 138.400 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 138.400 
- wydatki zwi£\Zane z realizacj£t ich statutowych zadan 138.400 

80148 Sto16wki szkolne i przedszkolne 1.284.900 
1. Wydatki biez£tce, z tego: 1.284.900 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 1.284.900 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 703.200 
- wydatki zwi£\Zane z realizacj£t ich statutowych zadan 581.700 

80195 Pozostala dzialalnosc 462.855 
I. Wydatki biez£tce, z tego: 458.355 
a) ) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi£\Zanej z 
realizacj£t zadaiJ. jednostek samorz£tdu terytorialnego 458.355 
2. Wydatki maj£ttkowe, z tego: 4.500 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi£\Zanej z realizacj£t zadan jednostek 
samorz£tdu terytorialnego 4.500 

851 Ochrona zdrowia 185.000 
85153 Zwalczanie narkomanii 2.000 



1. Wydatki biez~ce, z tego: 2.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 2.000 
- wydatki zwi~zane z realizacj~ ich statutowych zadan 2.000 

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 183.000 
1. Wydatki biez~ce, z tego: 183.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 173.000 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 76.000 
- wydatki zwi~ane z realizacj~ ich statutowych zadafl 97.000 
b) dotacje na zadania biez~ce 10.000 

852 Pomoc spoleczna 9.109.943 
85202 Domy pomocy spolecznej 500.000 

1. Wydatki biez~ce, z tego: 500.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 500.000 
- wydatki zwi~ane z realizacj~ ich statutowych zadan 500.000 

85204 Rodziny zast~pcze 12.000 
1. Wydatki biez~ce, z tego: 12.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 12.000 
- wydatki zwi~ane z realizacj~ ich statutowych zadan 12.000 

85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 2.000 
1. Wydatki biez~ce, z tego: 2.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 2.000 
- wydatki zwi~ane z realizacj~ ich statutowych zadan 2.000 

85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia spolecznego 6.930.360 
1. Wydatki biez~ce, z tego: 6.930.360 
a) wydatki jednostek budZetowych, w tym na: 347.520 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 305.500 
- wydatki zwi~zane z realizacj~ ich statutowych zadan 42.020 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 6.582.840 

85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby 
pobieraj~ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, 
niekt6re swiadczenia rodzinne za osoby uczestnicz~ce w 
zaj~ciach w centrum integracji spolecznej 15 .600 
1. Wydatki biez~ce, z tego: 15 .600 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 15 .600 
- wydatki zwi~ane z realizacj~ ich statutowych zadan 15.600 

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 253.200 
1. Wydatki biez~ce, z tego: 253.200 
a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 227.380 
b) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi~anej z 
realizacj~ zadan jednostek samorz~du terytorialnego 25.820 

85215 Dodatki mieszkaniowe 12.000 
1. Wydatki biez~ce, z tego: 12.000 
a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 12.000 



85216 Zasilki stale 68.100 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 68.100 
a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 68.100 

85219 Osrodki pomocy spolecznej 1.020.083 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 1.020.083 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 794.400 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 711.500 
- wydatki zwi'lZane z realizacj'l ich statutowych zadan 82 .900 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 5.600 
c) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 

kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi'lZanej z 
realizacj'l zadan jednostek samorz'ldu terytorialnego 220.083 

85228 Usrugi opiekuncze i specjalistyczne usrugi opiekuncze 163.600 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 163.600 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 163.600 
- wydatki zwi'lZane z realizacj'l ich statutowych zadail 163.600 

85295 Pozostala dzialalnosc 133.000 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 133.000 
a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 133.000 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 741.620 
85401 Swietlice szkolne 646.620 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 646.620 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 611.620 
- wynagrodzenie i skladniki od nich naliczane 57l.300 
- wydatki zwi'lZane z realizacj'l ich statutowych zadan 40.320 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 35 .000 

85415 Pomoc materialna dla uczni6w 95.000 
1. Wydatki biez'lce, z tego: 95.000 
a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 95.000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 3.235.545 
90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d l.833.545 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 12.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 12.000 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 3.000 
- wydatki zwi'lZane z realizacj'l ich statutowych zadail 9.000 
2. Wydatki maj'ltkowe, z tego: 1.82l.545 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi'lZanej z realizacj'l zadan jednostek 
samorz'ldu terytorialnego 1.821.545 

90002 Gospodarka odpadami 900.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 900.000 

a) wydatki jednostek budZetowych, w tym na: 900.000 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 85.500 



- wydatki zwi~ane z realizacj'l. ich statutowych zadail 814.500 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 25 .000 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 25.000 
a) wydatki jeclnostek budzetowych, w tym na: 25.000 
- wydatki zwi~ane z realizacj'l. ich statutowych zadan 25 .000 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8.000 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego 8.000 
a) wydatki jednostek budZetowych, w tym na: 8.000 
- wydatki zwi~ane z realizacja ich statutowych zadan 8.000 

90013 Schroniska dla zwierz'l.t 25.000 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 25.000 
a) wydatki jeclnostek budzetowych, w tym na: 25.000 
- wydatki zwi~ane z realizacj'l. ich statutowych zadan 25 .000 

90015 Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g 440.000 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 440.000 
a) wydatki jeclnostek budzetowych, w tym na: 440.000 
- wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statutowych zadail 440.000 

90095 Pozostala dzialalnosc 4.000 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 4.000 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 4.000 
- wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statutowych zadan 4.000 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.871.500 
92113 Centra kultury i sztuki 1.858.500 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 1.858.500 
a) dotacje na zadania biez'l.ce 1.858.500 

92120 Ochrona zabytk6w i opieka na zabytkami 3.000 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 3.000 
a) wydatki jednostek budZetowych, w tym na: 3.000 
- wydatki zwi~ane z realizacj'l. ich statutowych zadail 3.000 

92195 Pozostala dzialalnosc 10.000 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 10.000 
a) wydatki jeclnostek budzetowych, w tym na: 10.000 
- wydatki zwi~ane z realizacj'l. ich statutowych zadan 10.000 

926 Kultura ftzyczna 392.510 
92601 Obiekty sportowe 74.510 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 50.000 
a) wydatki jednostek budzetu, w tym na: 50.000 
- wydatki zwi~ane z realizacj'l. ich statutowych zadan 50.000 
2. Wydatki maj'l.tkowe, z tego: 24.510 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowe z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 
1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi~anej z realizacj'l. zadan jednostek 
samorz'l.du terytorialnego 24.510 

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 318.000 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 318.000 



a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 9.000 
- wydatki zwi~zane z realizacj~ ich statutowych Zadat1 9.000 
b) dotacje na zadania biez~ce 309.000 

Ogolem wydatki: 54.058.787 

4. Ustala si~ wydatki budietu gminy na 2014 rok w poniiszej szczegolowosci: 

Lp. Dzial, 
Rozdzial, 
Paragraf Nazwa dzialu, rozdzialu, paragrafu Kwota w zl 

1. 010 Rolnictwo i lowiectwo 

01008 Melioracje wodne 
4270 Zakup usrug remontowych - renowacja rowow 
01030 Izby rolnicze 
2850 Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% 

uzyskanych wplywow z podatku rolnego 

2. 600 Transport i 11lcznosc 
60013 Drogi publiczne wojewodzkie 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 
60016 Drogi publiczne gminne 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 
4210 Zakup materialow i wyposazenia 
4270 Zakup usrug remontowych 
4300 Zakup uslug pozostalych 
4430 Rome oplaty i skladki 
4480 Podatek od nieruchomosci 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych, w tym: 

- projekt drogi "Dzialy Wschodnie" w Kraczkowej 
- opracowanie dokumentacji pod cil:lgi pieszo-jezdne 
przy drodze Nr 4 w Kosinie i Gluchowie 

60078 Usuwanie skutkow kl~sk Zywiolowych 
4270 Zakup uslug remontowych 

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 
4210 Zakup materialow i wyposazenia 
4260 Zakup energii 

54.000 

20.000 
20.000 
34.000 

34.000 

1.117.000 
70.000 
70.000 

997.000 
1.000 

100 
10.000 
95 .900 
80.000 

200.000 
4.000 

425.000 
181.000 
60.000 

121.000 
50.000 
50.000 

400.500 
400.500 

10.000 
20.000 

120.000 



4270 Zakup uslug remontowych 10.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 100.000 
4430 R6zne oplaty i skladki 30.000 
4480 Podatek od nieruchomosci 500 
4530 Podatek od towar6w i uslug (V AT) 90.000 
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budZetowych 20.000 

4. 710 Dzialalnosc uslugowa 222.297 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 100.000 
71014 Opracowania geodezyjne i kartograjiczne 60.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000 
4210 Zakup material6w i wyposazenia 10.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 40.000 
71095 Pozostala dzialalnosc 12.297 
2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biez'l.ce 

realizowane na podstawie porozumien ( um6w ) 
mil(dzy jednostkami samorz'l.du terytorialnego 12.297 

5. 720 Informatyka 186.390 
72095 Pozostala dzialalnosc 186.390 
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 153.765 
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 32.625 

6. 750 Administracja publiczna 4.306.153 
75011 Urz~dy wojewodzkie 326.500 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 260.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.000 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 44.500 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 2.000 
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) 256.500 
3030 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 249.500 
4210 Zakup material6w i wyposazenia 5.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 1.000 
4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonej w stacjonamej publicznej sieci 
telefonicznej 1.000 

75023 Urz~dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 3.416.500 
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 25 .000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 2.112.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160.000 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 360.000 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 40.000 
4140 Wplaty na PFRON 17.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38.000 



4210 Zakup materialow i wyposazenia 154.500 
4260 Zakup energii 75.000 
4280 Zakup usrug zdrowotnych 3.000 
4300 Zakup usrug pozostalych 230.000 
4350 Zakup usrug dost~pu do sieci Internet 8.000 
4360 Oplaty z tytulu zakupu usrug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej 5.000 

4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 
swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 25.000 

4410 Podroze slu.zbowe krajowe 1.000 
4430 Rozne oplaty i skladki 8.000 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 75 .000 
4700 Szkolenia pracownikow nie b~d~cych czlonkami 

korpusu sluzby cywilnej 10.000 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

wykonanie wentylacji budynku 50.000 
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budZetowych 20.000 
75045 Kwalifikacja wojskowa 400 
4300 Zakup uslug pozostalych 400 
75075 Prom0 cja jednostek samorzqdu terytorialnego 59.000 
4170 W ynagrodzenia bezosobowe 3.000 
4210 Zakup materialow i wyposa.zenia 10.000 
4300 Zakup usrug pozostalych 46.000 
75095 Pozostala dzialalnosc 247.253 
4100 W ynagrodzenia agencyj no-prowizyj ne 115.000 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 10.000 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 1.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62.000 
4210 Zakup materialow i wyposazenia 22.253 
4260 Zakup energii 6.000 
4300 Zakup usrug pozostalych 10.000 
4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej 8.000 

4370 Oplaty z tyturu zakupu usrug telekomunikacyjnych 
swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 4.000 

4430 Rozne oplaty i skladki 9.000 

7. 751 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 3.560 

75101 Urz£idy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa 3.560 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 1.750 



4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 250 
4210 Zakup material6w i wyposaZenia l.560 

8. 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 
przeciwpozarowa 242.500 

75405 Komendy powiatowe policji 2.500 
3000 Wplaty jednostek na fundusz ce10wy 2.500 
75412 Ochotnicze straie poiarne 240.000 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3.500 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 500 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40.000 
4210 Zakup material6w i wyposaZenia 73.000 
4260 Zakup energii 65.000 
4280 Zakup uslug zdrowotnych 9.000 
4300 Zakup usrug pozostalych 25.000 
4360 Oplaty z tyturu zakupu uslug te1ekomunikacyjnych 

swiadczonych w ruchomej pub1icznej sieci 
telefonicznej l.000 

4370 Oplaty z tyturu zakupu usrug te1ekomunikacyjnych 
swiadczonych w stacjonamej publicznej sieci 
telefonicznej 4.000 

4430 R6zne oplaty i skladki 4.000 
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 15.000 

budzetowych 

9. 757 Obsluga dlugu publicznego 450.000 
75702 Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i 

poZyczekjednostek samorzqdu terytorialnego 450.000 
8110 Odsetki od samorz'lcdowych papier6w wartosciowych 

1ub zaci~i~tych przez jednostk~ samorz'lcdu 
terytoria1nego kredyt6w i pozyczek 450.000 

10. 758 Rozne rozliczenia 520.000 
75818 Rezerwy og6lne i celowe 520.000 
4810 Rezerwy 320.000 
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 

11. 801 Oswiata i wychowanie 31.020.269 
80101 Szkoly podstawowe 12.800.829 
3020 Wydatki osobowe nie za1iczane do wynagrodzen 451 .550 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 7.124.200 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 608.500 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1.429.900 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 204.400 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40.000 
4210 Zakup material6w i wyposaZenia 186.000 
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi'lczek 20.500 



4260 Zakup energii 494.000 
4280 Zakup uslug zdrowotnych 13.300 
4300 Zakup uslug pozostalych 89.000 
4350 Zakup uslug dost((pu do sieci Internet 8.600 
4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 12.500 

4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 5.500 
4430 R6zne oplaty i skladki 7.700 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 511.150 

6050 	 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 249.156 

wtym: 

- budowa boiska sportowego w szkole w Kraczkowej 249.156 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 548.948 

- rozw6j bazy oswiatowej w Gminie Lancut poprzez 
rozbudow(( i wyposaZenie Zespolu Szk61 w Soninie 
oraz budow(( Przedszkola Publicznego w Soninie 548.948 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 795.925 

- rozw6j bazy oswiatowej w Gminie Lancut poprzez 
rozbudow(( i wyposazenie Zespolu Szk61 w Soninie 
oraz budow(( Przedszkola Publicznego w Soninie 795.925 

80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 409.130 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 23.360 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 234.700 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.800 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 75.600 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 11.000 

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 4.000 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksill.zek 4.000 

4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 21.670 

80104 	 Przedszkola 6.725.550 
2310 	 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezll.ce 

realizowane na podstawie porozumien (um6w) 
mi~dzy jednostkami samorzll.du terytorialnego 135.400 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 188.720 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 2.631.200 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 315.700 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 686.000 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 98.600 
4210 Zakup material6w i wyposazenia 88.000 
4220 Zakup srodk6w zywnosci 548.000 
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi'lZek 24.800 
4260 Zakup energii 206.000 
4280 Zakup uslug zdrowotnych 8.300 
4300 Zakup uslug pozostalych 42.000 

http:samorzll.du
http:biezll.ce


4350 	 Zakup uslug dost~pu do sieci Internet 5.100 
4370 	 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 	 8.400 

4410 	 Podroze sluzbowe krajowe 3.850 
4430 	 Rozne oplaty i skladki 7.600 
4440 	 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 227.880 

6050 	 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych, w tym: 1.500.000 
- budowa przedszkola w Kosinie 1.500.000 

80110 	 Gimnazja 6.230.485 
2540 	 Dotacja podmiotowa z budZetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oswiaty 	 400.000 
3020 	 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 249.370 
4010 	 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 3.800.700 
4040 	 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 329.600 
4110 	 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 757.600 
4120 	 Skladki na Fundusz Pracy 108.000 
4210 	 Zakup materia16w i wyposaZenia 67.500 
4240 	 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi't.iek 10.500 
4260 	 Zakup energii 185.000 
4280 	 Zakup uslug zdrowotnych 6.200 
4300 	 Zakup uslug pozostalych 66.000 
4350 	 Zakup uslug dost~pu do sieci Internet 5.700 
4370 	 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 	 7.700 

4410 	 Podroze sluzbowe krajowe 4.100 
4430 	 Rozne oplaty i skladki 8.800 
4440 	 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 223.715 

80113 	 Dowotenie uczni6w do szk61 300.000 
4300 	 Zakup uslug pozostalych 300.000 

80114 	 Zespoly ekonomiczno-administracyjne szk61 758.240 
4010 	 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 520.000 
4040 	 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.200 
4110 	 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 96.500 
4120 	 Skladki na Fundusz Pracy 13.900 
4210 	 Zakup materialow i wyposaZenia 39.500 
4260 	 Zakup energii 8.500 
4280 	 Zakup uslug zdrowotnych 1.000 
4300 	 Zakup uslug pozostalych 8.500 
4370 	 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 	 6.500 

4410 	 Podroze sluzbowe krajowe 2.000 
4440 	 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 14.040 
4480 	 Podatek od nieruchomosci 600 



4700 	 Szkolenie pracownik6w nie b~d<tcych czlonkami 
korpusu sluzby cywilnej 3.000 

80130 	 Szkoly zawodowe 1.909.880 
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen 75 .930 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1.076.900 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 .500 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 221.500 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 31.600 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36.000 
4210 Zakup material6w i wyposazenia 23.000 
4219 Zakup materia16w i wyposazenia 5.650 
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi<ti:ek 6.000 

4260 	 Zakup energii 160.000 
4280 	 Zakup uslug zdrowotnych 1.500 
4300 	 Zakup uslug pozostalych 17.000 
4350 	 Zakup uslug dost~pu do sieci Internet 500 
4370 	 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 	 3.000 

4410 	 Podr6ze sluzbowe krajowe 600 
4430 	 R6zne oplaty i skladki 3.500 
4440 	 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 94.200 

6050 	 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 53.500 
w tyrn: 
- rnodernizacja pracowni hotelarskiej 53 .500 

80146 	 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 138.400 
4210 	 Zakup materia16w i wyposaZenia 9.000 
4410 	 Podr6ze sluzbowe krajowe 3.000 
4700 	 Szkolenia pracownik6w nie b~dftcych czlonkami 

korpusu sluzby cywilnej 	 126.400 
80148 	 Sto16wki szkolne i przedszkolne 1.284.900 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 541.200 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.000 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 101.300 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 14.700 
4220 Zakup srodk6w zywnosci 556.500 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 25.200 

80195 	 Pozostala dzialalnosc 462.855 

3247 Stypendia dla uczni6w 9.132 
3249 Stypendia dla uczni6w 210 
4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 183.037 
4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 31.799 
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.125 
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.139 
4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 36.864 



4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 5.884 

4127 Skladki na Fundusz Pracy 4.170 

4129 Skladki na Fundusz Pracy 704 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 38.477 
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5.993 
4217 Zakup materia16w i wyposaZenia 18.628 
4219 Zakup materia16w i wyposazenia 1.153 
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksictZek 13.736 
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi'l.zek 2.424 
4307 Zakup uslug pozostalych 67.987 
4309 Zakup uslug pozostalych 9.082 
4447 Odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 12.589 
4449 Odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 2.222 
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budzetowych 3.825 
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budZetowych 675 

12. 851 Ochrona zdrowia 185.000 
85153 Zwalczanie narkomanii 2.000 
4210 Zakup materia16w i wyposaZenia 1.000 
4300 Zakup usrug pozostalych 1.000 
85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 183.000 
2310 Dotacje celowe przekazane grninie na zadania biez'l.ce 

realizowane na podstawie porozumien ( um6w ) 
mi~dzy jednostkami samorz'l.du terytorialnego 10.000 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 5.000 
4120 Skladki na Fundusz Pracy l.000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70.000 
4210 Zakup materia16w i wyposaZenia 8.000 
4300 Zakup usrug pozostalych 86.500 
4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 500 
4700 Szkolenia pracownik6w nie b~d'l.cych czlonkami 

korpusu sruzby cywilnej 2.000 

13. 852 Pomoc spoleczna 9.109.943 
85202 Domy pomocy spolecznej 500.000 
4330 Zakup uslug przez jednostki samorz'l.du terytorialnego 

od innych jednostek samorz'l.du terytorialnego 500.000 
85204 Rodziny zastfllJcze 12.000 

4330 Zakup usrug przez jednostki samorz'l.du terytorialnego 
od innychjednostek samorz'l.du terytorialnego 12.000 

85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w 
rodzinie 2.000 

4300 Zakup uslug pozostalych 2.000 



85212 	 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie zJunduszu 
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 	 6.930.360 

2910 	 Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur 0 kt6rych mowa wart. 184 
ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej 
wysokosci 	 10.000 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen 	 2.500 
3110 Swiadczenia spoleczne 	 6.580.340 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 	 160.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 	 12.500 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 	 127.500 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 	 2.500 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 	 3.000 
4210 Zakup materia16w i wyposaZenia 	 5.000 
4260 Zakup energii 	 3.800 
4280 Zakup uslug zdrowotnych 	 260 
4300 Zakup uslug pozostalych 	 9.660 
4370 	 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w stacjonamej publicznej sieci 
telefonicznej 	 2.500 

4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 	 100 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 	 5.500 

4580 Pozostale odsetki 	 4.500 

4700 	 Szkolenia pracownik6w nie b~d'l.cych czlonkami 
korpusu sluzby cywilnej 700 

85213 	 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opiacane za 
osoby pobierajqce niektore swiadczenia z pomocy 
spolecznej, niektore iwiadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji 
spolecznej 	 15.600 

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 15 .600 
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 253.200 
3110 Swiadczenia spoleczne 227.380 
3119 Swiadczenia spoleczne 25.820 

85215 Dodatki mieszkaniowe 12.000 
3110 Swiadczenia spoleczne 12.000 

85216 Zasilki stale 68.100 
3110 Swiadczenia spoleczne 68.l00 

85219 Osrodki pomocy spolecznej 1.020.083 
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 5.600 
3027 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 257 
3029 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 13 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 559.000 
4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 99.828 



4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 5.282 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.000 
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.023 
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 424 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 100.000 
4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 18.565 
4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 982 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 9.000 
4127 Skladki na Fundusz Pracy 1.908 
4129 Skladki na Fundusz Pracy 101 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500 
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2.375 
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 125 
4210 Zakup material6w i wyposaZenia 10.000 
4260 Zakup energii 6.000 
4280 Zakup uslug zdrowotnych 1.500 
4300 Zakup uslug pozostalych 40.000 
4307 Zakup uslug pozostalych 75 .978 
4309 Zakup uslug pozostalych 4.022 
4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 

swiadczonych w stacjonamej publicznej sieci 
telefonicznej 3.000 

4410 Podr6ze sluZbowe krajowe 500 
4430 R6me oplaty i skladki 3.000 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 16.500 
4447 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 2.090 
4449 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 110 
4480 Podatek od nieruchomosci 900 
4700 Szkolenia pracownik6w nie bydc:tcymi czlonkami 

korpusu sluzby cywilnej 1.500 
85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 163.600 

4300 Zakup uslug pozostalych 163.600 
85295 Pozos tala dzialalnosc 133.000 
3110 Swiadczenia spoleczne 133.000 

14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 741.620 
85401 Swietlice szkolne 646.620 
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 35.000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 428.800 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.800 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 90.000 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 12.700 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 40.320 

85415 Pomoc materialna dla uczniow 95.000 
3240 Stypendia dla uczni6w 86.000 
3260 Inne fonny pomocy dla uczni6w 9.000 



15. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 3.235.545 
90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wad 1.833.545 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 
4430 R6me oplaty i skladki 9.000 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 160.000 

wtym: 
- budowa kanalizacji w Kraczkowej 80.000 
- uzbrojenie terenu grniny w sieci wod-kan 
( wykonane przez mieszkanc6w ) 80.000 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1.163.081 
wtym: 
- poprawa zaopatrzenia mieszkanc6w Gminy Lailcut 
w wod~ pitnc:t 1.163.081 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 498.464 
wtym: 
- poprawa zaopatrzenia mieszkailc6w Gminy Lailcut 
w wod~ pitnc:t 498.464 

90002 Gospodarka odpadami 900.000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 66.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 12.500 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 2.000 
4210 Zakup material6w i wyposazenia 30.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 784.500 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 25.000 
4210 Zakup material6w i wyposaZenia 5.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 20.000 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8.000 
4210 Zakup material6w i wyposazenia 8.000 

90013 Schroniska dla zwierzqt 25.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 25.000 

90015 OSwietlenie ulic, placaw i drag 440.000 
4260 Zakup energii 300.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 140.000 
90095 Pozos tala dzialalnoH: 4.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 4.000 

16. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.871.500 
92113 Centra kultury i sztuki 1.858.500 
2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzc:tdowej 

instytucji kultury - dotacja dla C.K. Gminy Lancut 1.858.500 
92120 Ochrona zabytkaw i opieka nad zabytkami 3.000 
4270 Zakup uslug remontowych 3.000 

92195 Pozos tala dzialalnosc 10.000 
4210 Zakup material6w i wyposazenia 10.000 

17. 926 Kultura fizyczna 392.510 
92601 Obiekty sportowe 74.510 



309.000 

4210 
4260 
4300 
6050 

92605 
2820 

4210 

Zakup materia16w i wyposai:enia 
Zakup energii 
Zakup uslug pozostalych 
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , 
w tyrn: 
- wykonanie oswietlenia stadionu w Rog6znie 
Zadania z zakresu kultury jizycznej 
Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadan zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 
- dotacje na realizacj~ zadan sportowych na terenie 
gmmy 
Zakup material6w i wyposai:enia 

23.000 
12.000 
15.000 
24.510 

24.510 
318.000 

309.000 
9.000 

Razem wydatki: 54.058.787 

5. Ustala si~ wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz 
innych zadan zleconych gminie ustawami w wysokosci 7.070.566 zl jak ponizej: 

750 
75011 

75045 

751 

75101 

852 
85212 

Administracja publiczna 
Urz~dy wojew6dzkie 
1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 

Kwalifikacja wojskowa 

1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwiqzane z realizacj'l. ich statutowych zadafl 


Urz~dy naczelnych organ6w wladzy paiistwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s~downictwa 
Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 

- wydatki zwiqzane z realizacj'l. ich statutowych zadan 


Pomoc spoleczna 
Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia spolecznego 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenie i skladki od nich naliczane 
- wydatki zwiqzane z realizacja ich statutowych zadan 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

131.606 
131.206 
131.206 
131.206 
131.206 

400 
400 
400 
400 

3.560 

3.560 
3.560 
3.560 
2.000 
1.560 

6.935.400 

6.875.600 
6.875.600 

295.260 
281.206 

14.054 
6.580.340 
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85213 	 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby 
pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, 
niekt6re swiadczenia rodzinne za osoby uczestnicz'l.ce w 
zaj~ciach w centrum integracji spolecznej 6.200 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 6.200 
a) wydatki jednostek budZetowych, w tym na: 6.200 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 6.200 

85228 	 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuilcze 53.600 
1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 53.600 
a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 53.600 
- wydatki zwi'l.zane z realizacj'l. ich statutowych zadan 53.600 

§2 

1. 	 Ustala si~ deficyt budzetu gminy w wysokosci 109.432 zl. Zr6dlem pokrycia 
planowanego deficytu w wysokosci 109.432 zl ustala si~: 
- dlugoterminowe kredyty bankowe w kwocie 109.432 zl 

2. 	 Ustala si~ przychody budzetu gminy w wysokosci 2.266.000 zl z tego: 
952 	 Przychody z zaciqgni~tych pozyczek i kredyt6w na rynku krajowym 2.266.000 zl 

wtym: 
- dlugoterminowe kredyty w kwocie 2.266.000 zl 

3. 	 Ustala si~ rozchody budzetu gminy w wysokosci 2.156.568 zl, z tego: 
992 	 Splaty otrzymanych krajowych p0Zyczek i kredyt6w 2.156.568zl, w tym: 

- splata zaciqgni~tych kredyt6w - 2.156.568z1 
4. 	 Ustala si~ limit zobowi'l.zan z tytulu zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek w kwocie 

2.266.000 zl, w tym: 

- na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu gminy w kwocie 109.432 zl, 

- na splat~ wczesniej zaciqgni~tych zobowi'l.zan z tytulu zaciqgni~tych kredyt6w 


i p0Zyczek w wysokosci 2.156.568 zl. 

§ 3 

1. 	 Tworzy si~ rezerw~ og61n'l. w wysokosci 200.000 zl 
2. 	 Tworzy si~ rezerw~ celow'l. na realizacj~ zadan z zakresu zarz'l.dzania kryzysowego 

w wysokosci 120.000 zl 
3. 	 Tworzy si~ rezerw~ celow'l na realizacj~ zadail. inwestycyjnych w gminie w 

wysokosci 200.000 zl 

§4 

Wyodr~bnia si~ limity wydatk6w na programy i projekty realizowane ze srodk6w 
pochodz'l.cych z budzetu Unii Europejskiej w wysokosci 2.568.990 zl w tym: 
1) Projekt POPT " Opracowanie dokument6w strategicznych dla Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego " - projekt realizowany z Miastem Rzesz6w ze srodk6w 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Dzial 710 Dzialalnosc uslugowa 	 12.297 zl 
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71095 	 Pozostala dzialalnosc 12.297 zl 
a) wydatki biez~ce 12.297 zl 

2) 	 Projekt " PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " - projekt 
realizowany przy udziale Marszalka Wojew6dztwa Podkarpackiego 
wsp61finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Dzial 720 Informatyka 186.390 zl 
72095 Pozostala dzialalnosc 186.390 zl 

a) wydatki maj'ltkowe 186.390 zl 

3) Projekt" Kochajcie dziecinstwo i sprzyjajcie jego zabawom " - projekt 
wsp61finansowany z Programu Operacyjnego - Kapital Ludzki realizowany przez 
Przedszkole Publiczne w Soninie . 
Dzial 801 	 Oswiata i wychowanie 137.466 zl 

80195 	 Pozostala dzialalnosc l37.466 zl 
a) wydatki biez~ce l37.466 zl 

4) Projekt" Podkarpacie stawia na zawodowc6w " - projekt finansowany z Programu 
Operacyjnego - Kapital Ludzki przez Zesp61 Szk61 w Wysokiej 
Dzial 801 	 Oswiata i wychowanie 56.049 zl 

80195 	 Pozostala dzialalnosc 56.049 zl 
a) wydatki biez~ce 56.049 zl 

5) 	 Projekt " Co dzien m~drzejsi, co dzien sprawniejsi " - projekt finansowany z 
Programu Operacyjnego - Kapital Ludzki w Przedszkolu Publicznym w Wysokiej. 

Dzial 801 	 Oswiata i wychowanie 269.340 zl 
80195 	 Pozostala dzialalnosc 269.340 zl 

a) wydatki biez~ce 264.840 zl 
b) wydatki maj~tkowe 4.500 zl 

6) 	 Projekt " Czas na aktywnosc w Gminie Lancut " - projekt finansowany z 
Programu Operacyjnego - Kapital Ludzki realizowany przez Gminny Osrodek 
Pomocy Spolecznej . 

Dzial 852 	 Pomoc spoleczna 245.903 zl 
85214 Zasilki i pomoc w naturze 25.820 zl 

a) wydatki biez~ce 25.820 zl 
85219 Osrodki pomocy spolecznej 220.083 zl 

a) wydatki biez~ce 220.083 zl 

7) Projekt" Poprawa zaopatrzenia mieszkanc6w Gminy Laflcut w wod~ pitn~ 
poprzez rozbudow~ stacji uzdatniania wody oraz 2 stacji hydroforowych wraz z 
przebudow~ i rozbudow~ sieci wodoci~owej" - projekt wsp61finansowany z 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Dzial 900 	 Gospodarka komunalna 

i ochrona srodowiska 1.661.545 zl 
90001 	 Gospodarka sciekowa ochrona 

w6d 1.661 .545 zl 
a) wydatki maj~tkowe 1.661.545 zl 



§ S 

1) Usta1a si~ szczeg6lowe zasady wykonania budzetu gminy: 

a) zgodnie z art. 1 ust 3 ustawy z dnia 20 1utego 2009 r. 0 funduszu soleckim i okres1a si~ 


wydatki na przedsi~wzi~cia w ramach Funduszu Soleckiego w wysokosci 220.S90z1 

z tego: 

Dzial 600 Transport i I~cznosc 191.570 zl 
60016 Drogi publiczne grninne 191.S70 zl 

a) wydatki biez~ce, w tym: 
* Solectwo Albigowa  remont dr6g grninnych 

191.S70 zl 
24.S10 zl 

* Solectwo Cierpisz- remont dr6g grninnych 24.S10z1 
* Solectwo Gluch6w  remonty dr6g grninnych 24.SlO zl 
* Solectwo Handz16wka - remont dr6g gminnych 20.000 zl 
* Solectwo Kosina  remont dr6g grninnych 24.S10z1 
* Solectwo Kraczkowa - remont dr6g gminnych 24.S10 zl 
* Solectwo Sonina - remont dr6g grninnych 24.SlO zl 
* Solectwo Wysoka - remont dr6g grninnych 24.S10z1 

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 	 4.510 zl 
7000S 	 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 4.S10 zl 

a) wydatki biez~ce, w tym: 4.SlO zl 
* Solectwo Handz16wka - remont " Parku Magrysia " 4.S10z1 

Dzial 926 Kultura fizyczoa 	 24.510 zl 
92601 	 Obiekty sportowe 24.S10z1 

- wydatki maj~tkowe, w tym: 24.S10z1 
* Solectwo Rog6Zno - wykonanie oswiet1enia stadionu 
w Rog6Znie 24.S10 zl 

b) zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 paidziemika 1982 0 wychowaniu w trzezwosci i 
przeciwdzialaniu alkoholizmowi i okresla si~ dochody z tytulu wydawania zezwo1en na 
sprzedaZ napoj6w alkoholowych na kwot~ 18S.000 zl i wydatki wynikaj~ce z Gminnego 
Programu Profilaktyki i przeciwdzialaniu Alkoholizmowi na kwot~ 183.000 zl oraz 
Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na kwot~ 2.000 zl. 

c) zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska i 
okres1a si~ dochody z tytulu wplat wynikaj~cych z ustawy Prawo ochrony srodowiska w 
wysokosci IS.000 zl oraz wydatki na finansowanie zadail. z zakresu ochrony srodowiska i 
gospodarki wodnej w wysokosci IS.000 zl, w tym: 

- przedsi~wzi~cia zwi~zane z gospodark~ odpadami - wyw6z odpad6w 
wielkogabarytowych z terenu gminy 13.000 zl 
- edukacja ekologiczna ( nagrody w konkursach ekologicznych, szkolenia 
ekologiczne , akcja " Sprz~tanie swiata " ) 2.000 zl 

d) zgodnie z art. 6 rust 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i 
porz~dku 	w gminach ustala si~ dochody z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami 



komunalnymi w wysokosci 900.000 zl oraz wydatki na funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokosci 900.000 zt 
2) Ustala si~ dochody i wydatki budzetu gminy zwi'lZane ze szczeg6lnymi zasadami 
wykonywania buciZetu, z tego: 
a) dochody gminy zwiCl.zane z realizacjCl. zadail z zakresu administracji rZCl.dowej i innych 
zleconych gminie odr~bnymi ustawami w wysokosci 7.070.566 zl oraz wydatki 
finansowane z tych dochod6w w wysokosci 7.070.566 zt 

§6 

Uchwala si~ plan przychod6w zaklad6w budzetowych w wysokosci 3.436.250 zl 
i wydatk6w w wysokosci 3.29l.250 zl zgodnie z zalCl.cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 

§ 7 

Ustala si~ dotacje udzielone z budzetu gmmy w wysokosci 2.76l.697 zl zgodnie 
z zalCl.cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 

§ 8 

UpowaZnia si~ W6jta Gminy do: 
1. 	 Dokonywania zmian planu wydatk6w budzetu gminy w zakresie planu wydatk6w 

na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach dziaru. 
2. 	 Przekazywania uprawnien kierownikom jednostek budzetowych do dokonywania 

przemeslen planowanych wydatk6w biezCl.cych, w tym na uposaZenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy, mi~dzy paragrafami w ramach rozdzialu. 

3. 	 Lokowania wolnych srodk6w na rachunkach bankowych w innych bankach niz 
bank prowadzCl.cy obsrug~ budzetu gminy. 

§9 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W 6jtowi Gminy. 

§ 10 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia z mocCl. obowiCl.zujCl.cCl. od 1 stycznia 2014 r. 
i podlega ogloszeniu w "Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego". 
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