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UCHWAlA NR XVI/124112 
RADY GMINY UNCUT 

z dnia 26 stycznia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia budZetu Gminy lancut na 2012 rok 

Dzialaj'l.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'l.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. 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. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) w zwi'lZku z art. 
121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj'l.ce ustaw~ 0 finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Lancut u c h w a 1 a, co nast~puje: 

,-.! §1. 

1) Ustala si~ dochody budZetu gminy na 2012 rok w wysokosci 54.182.466 zt w tym: 

a) dochody biez'l.ce 50.471.368 zl z tego: 

- dochody zwi'l.zane z realizacj'l. zadait z zakresu administracji rz'l.dowej i innych zleconych 
gminie ustawami w wysokosci 5.997.514 zl 

b) dochody maj'l.tkowe 3.711.098 zl 
wedlug nast~puj'l.cych ±rodel: 

Dzial I Wyszczegolnienie Kwota w zl 

! 

700 Gospodarka mieszkaniowa 
a) dochody biez'l.ce, w tym: 

. wplywy z oplat za wiec;z;yste uZytkowanie 

I- dochody z naimu i dzier.zawy skladnikow mai'ltkowych 

- w jJrywy z uslug (oplaty za ogrzewanie) 

- srodki unijne na dofmansowanie remontu budynku w Wysokiej 

b) dochody maj'l.tkowe, w tym: 

- srodki unijne na dofinansowanie budynku w Kraczkowei 

710 ·Dzialalnosc uslugowa 

1.115.996 I 

615.996 • 

2.000 

297.000 

120.000 

196.996 
500.000 ! 

500.000 i 

28.000 I 

a) dochody biez'lce, w tym: 28.000 • 

1- wplywy z oplat za rozgraniczenia gruntow 28.000 ! 

I 

720 Informatyka 501.228 
a) dochody maj'l.tkowe, w tym: 501.228 
- dotacja ze srodkow unijnych - RPO 501.228 • 

I 
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127.784Administracia pubJiczna 750 
127.784 

· dotacje celowe zwi'l.zane z realizacj'l. zadaii z zakresu administracji 
a) dochodv biezace, w tym: 

127.784 
rzqdowei i innvch zleconvch grninie ustawarni 

751 UrzQdy naczelnych organow wJadzy panstwowej, kontroli i ochrony 
3.530prawa oraz sadownictwa 
3.530 

· dotacje celowe zwi'l.zane z realizacj'l. zadaii z zakresu adrninistracji 

a) dochodv biezace, w tyrn: 
3.530 

rZ'ldowei i innych zleconych grninie ustawami 

Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadajt:\cych osobowosci prawnej oraz wydatki 


756 

15.036.990zwit:\Zane z ich J)oborem 

15.036.990 

· wplywy z karty podatkowei 

a) dochodv biezace, w tym: 

6.000 

· podatek od nieruchomosci 4.564.000 

- podatek roiny 1.600.000 

- podatek lesny 17.000 

- podatek od srodk6w transportowych 282.000 

· podatek od spadk6w i darowizn 35.000 

- podatek od czvnnosci cvwilnoprawnych 228.000 

- odsetki od nieterrninowvch wplat podatk6w i oplat 31.000 

- wplywv z oplaty skarbowei 30.000 

- wplywv z oplaty ekspioatacyjnej 38.000 

z oplaty za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 165.000 

aly we wpfywach z podatku dochodowego od os6b fizycznvch 7.880.990 
· udzialv we wJ}lywach z podatku dochodowego od os6b prawnvch 160.000 

758 26.542.472Ro:i:ne rozliczenia 

a) dochody biezace, w tyrn: 26.542.472 

- subwencia oswiatowa 

- subwencia wyr6wnawcza 

- odsetki od srodk6w na rachunkach bankowych 

1.489.000~OSwiata i wychowanie 

a) dochodv biezace, w tvrn: 1.489.000 
• wplywy z odplatnosci za pobyt dzieci w przedszkolach 360.000 
-wo1vwv za WYZywienie 1.129.000 
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6.428.883852 Pomoc spoteczna 
6.428.883 

- dotacje celowe zwiqzane z realizacj'l. zadail z zakresu adrninistracji 

a) dochody biezace, w tyrn: 
5.866.200 

rzttdowel i innych zleconych grninie ustawami 


- dotacie celowe na zadania wlasne 
 331.700 

- wptywy z odplatnosci za uslugi opiekuilcze 30.000 

- dochody z tytulu swiadczeil z funduszu alimentacyjnego 30.000 

- dotacje celowe zwiqzane z realizacj'l. projekt6w unijnych 170.983 
z W ojew6dzkiego Urzedu Pracy 

166.713Edukacyjna opieka wychowawcza 854 
166.713 

- dotacje celowe zwiqzane z realizacj'l. projekt6w unijnych 

a) dochody biez'lce, w tym: 

166.713 
z Wojew6dzkiego Urzedu Pracy 

2.741.870900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 

32.000 

- srodki z oplat srodowiskowych z Urzedu Marszalkowskiego 

a) dochody bieZ'l.ce 

32.000 

b) dochody rnaiatkowe, w tym: 2.709.870 

. srodki na dofinansowanie inwestycji pochodzace z RPO 2.709~ 
54.182.46Og6lem: 

2) Ustala sie dochody budzetu grniny na 2012 rok w ponizszej szczeg61owosci: 

Lp. Dzial, 
Rozdzi 

aI, 
Paragr 

af 

Nazwa dzialo, rozdziaru, paragrafu Kwota w zl 

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.115.996 
70005 Gospodarka JVuntami i nieruchomosciami 1.115.996 
0470 Wplywy z oplat za zarz'l.d. UZytkowanie i UZytkowanie wieczyste 

nieruchornosci 
2.000 

0750 Dochody z najrnu i dzierzawy skladnik6w rnaj'l.tkowych Skarbu 
Pailstwa, jednostek sarnorz'l.du terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora samorZ'l.du terytorialnego oraz 
innych um6w 0 podobnym charakterze 

297.000 

0830 Wplywy z uslug 120.000 
2008 Dotacje celowe w rarnach program6w finansowanych z udzialern 

srodk6w unijnych oraz srodk6w 0 kt6rych rnowa w art. 5, ust 1, 
196.996 
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pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub platnosci w ramach budzetu 

srodk6w europeiskich 


6208 
 500.000 
srodk6w unijnych oraz srodk6w 0 kt6rych mowa w art. 5, ust 1, 
pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub platnosci w ramach budzetu 
srodk6w europejskich 

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem 

28.0007102. Dzialalnosc uslu~owa 


71014 
 28.000 

0970 

Opracowania geodezyine i kartograficzne 

Wplywy z r6znych dochod6w 

501.228 

72095 

Informatyka7203. 
501.228 

6207 

Pozostala dzialalnosc 

501.228 
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 europejskich 

Dotacje celowe w ramach program6w z udzialem srodk6w 

4. 750 Administracia publiczna 127.784 

75011 126.784 

2010 

Urzf/dv wo;ew6dzkie 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacj~ zadail 126.784 
biez'lcych z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych 
zleconych gminie (zwi'lzkom gmin) ustawami 

75045 Kwalifikacja wo;skowa 1.000 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacj~ zadail 1.000 
biez'lcych z zakresu administracji rz'ldowej oraz innych 
zleconych gminie (zwi(lzkom gmin) ustawami 

5. 751 3.530 

i ochrony prawa oraz s~downictwa 
Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli 

75101 ~CZelnYCh organ6w wladzy panstwowej, konlroli 3.530 
prawa 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacj~ zadail 3.530 
biez'lcych z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych zadail 
zleconych gminie (zwi'lzkom gmin) ustawami 

6. 756 Dochody od osob prawnych, od osob ftzycznych i od innych 15.036.990 
jednostek nie posiadaj~cych osobowoSci prawnej oraz 

•wydatki zwi(lZane z ich poborem 

75601 Wplywy z podatku dochodoweRo od os6bjizycznych 6.000 
0350 Podatek od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych. 6.000 

oplacanych w formie karty podatkowei 
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0360 

75615 

0310 

0320 

0330 

0340 

0500 

0910 

75616 

0310 

0320 

0330 

0340 
Podatek od spadk6w i darowizn 

Wplywy z podatku rolnego, podatku le.§nego, podatku od 
czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i opiat lokalnych od os6b 

Ivrawnvch i innvch ;ednostek organizacv;nvch 

Podatek od nieruchomosci 

Podatek roiny 

Podatek lesnv 

Podatek od srodk6w transportowych 

Podatek od czynnosci cywilnoprawnvch 

Odsetki od nieterminowvch wolat z tytutu podatk6w i oplat 

Wplywy z podatku rolnego, podatku le.§nego, podatku od spadk6w 
i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz 

Ivodatk6w i ovlat lokalnvch od os6b {izycznych 

Podatek od nieruchomosci 

Podatek rolny 

Podatek lesny 

Podatek od srodk6w transportowvch 

35.000 

3.577.000 

3.394.000 

100.000 

7.000 

47.000 

28.000 

1.000 

3.180.000 

1.170.000 

1.500.000 

10.000 

235.000 

0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnvch 200.000 

0910 

75618 

Odsetki od nieterminowvch wolat z tvtulu podatk6w i oplat 30.000 

233.000 
samorzadu terytorialnego na vodstawie ustaw 

041 ~-t=z oplaty skarbowei 

Wplywy z innych opiat stanowiqcych dochody jednostek 

30.000 

0460 z oplaty eksploatacvjnei 38.000 

0480 

75621 

Wplywy z oplaty za zezwolenia na sprzedai: alkoholu 

Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych doch6d budZetu 

165.000 

8.040.990 

0010 

Ivanstwa 

Podatek dochodowv od os6b fizvcznvch 7.880.990 

0020 Podatek dochodowy od os6b prawnvch 160.000 

26.542.4727. 758 ROZne rozliczenia 

2920 

75801 

Subwencie og6lne z budzetu parlstwa 

CZfisC oiwiatowa subwencji og6lnej dlajednostek samorzqdu 
tervtorialnego 

18.603.359 

18.603.359 

75807 Czcsc wyr6wnawcza subwencii og6lne; dla gmin 7.859.113 

2920 Subwencie og61ne z budzetu pailstwa 7.859.113 

75814 Raine rozliczenia {inansowe 80.000 
0920 Pozostale odsetki (od srodk6w na rachunku bankowvrn) 80.000 

8. 801 

80104 Przedszkola 

0830 W p1vwv z uslug 

Oswiata i wychowanie 1.489.000 

824.000 
824.000 

Id: B55C72B6-C9F6-4491-B5BD-CD82EBOD50C I. Podpisany Strona 5 



80148 Stol6wld szkolne i przedszkola 665.000 

0830 Wplywy z uslug 665.000 

9. 852 Pomoc spoleczna 6.428.883 

85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia zjunduszu alimentacyjnego 5.848.900 
oraz skladld na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia spolecznef!o 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacjt;: zadaii 5.818.900 
biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadaii 
zleconych gminie (zwi(lzkom gmin) ustawami 

2360 Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzanego 30.000 
z realizacjq zadaii z zakresu administracji rzqdowej oraz innych 
zadaii zleconvch ustawami 

85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 8.300 
pobierajqce niekt6re iwiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re 
iwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach 
w centrum intef!racji spolecznej 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budZetu paiistwa na realizacj~ zadaii 3.400 
biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadaii 
zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu paiistwa na realizacjt;: 4.900 
wlasnych zadaii biez(lcych gmin (zwi(lzk6w gmin) 

85214 Zasilld i pomoc w naturze oraz skladld na ubezpieczenia 36.600 
emerytaine i rentowe 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacjt;: 36.600 
wlasnych zadail biezqcych gmin (zwi(lzkow gmin) 

85216 Zasilld stale 54.800 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacj~ 54.800 
wlasnych zadaii biezqcych gmin (ZWiClzkow gmin) 

85219 Osrodki pomocy spoleczne; 406.383 

2007 Dotacje celowe w ramach program ow finansowych z udzialem 162.386 
srodkow europejskich oraz srodki 0 ktorych mowa w art 5 ust 
1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach 
budzetu srodk6w europeiskich 

2009 Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udzialem 8.597 
srodkow europejskich oraz srodki 0 ktorych mowa w art 5 ust 
1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy. lub platnosci w ramach 
budzetu srodkow europeiskich 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacj~ 235.400 
wlasnych zadail biez(lcych gmin (zwi(lzk6w gmin) 

85228 Usluf!l opiekUJ1cze i specialistvczne usluf!i opiekUJ1cze 73.900 
0830 Wplywy z uslug 30.000 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacj~ zadail 43.900 

biez(lcych z zakresu administracii rztldowei oraz innvch zadail 
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zleconych gminie (zwia,zkom gmin) 

10. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 166.713 

85495 Pozostala dzialanosc 166.713 

2007 Dotacje ce10we w ramach program6w finansowych z udzialem 140.200 
srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych mowa w art 5 ust 
1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub platnosci w ramach 
budzetu srodk6w europeiskich 

2009 Dotacje celowe w ramach program6w finansowych z udzialem 26.513 
srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych mowa w art 5 ust 
1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub platnosci w ramach 
budzetu srodk6w europejskich 

11. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 2.741.870 

90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wad 2.709.870 

6207 Dotacje ce10we w ramach program6w finansowych z udzialem 1.559.990 
srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5, 
ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub platnosci w ramach 
budzetu srodk6w europej skich 

6208 Dotacje celowe w ramach program6w finansowych z udzialem 1.149.880 
srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 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 32.000 
i kar za korzystanie ze srodowiska 

0690 Wplywy z r6znych oplat 32.000 

RAZEM: 54.182.466 

". 3) Ustala si~ wydatki budzetu gminy na 2012 rok w wysokosci: 55.322.466 zl w tym: 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 46.822.511 

a) wydatki jednostek budzetowych w tym na: 35.655.311 

-wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 25.683.530 

- wydatki zwi'lzane z realizacl'l ich statusowych zadail 9.971.781 
b) dotacje na zadania biez'lce 2.567.000 
c) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 7.384.650 
d) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 
o kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w cz~sci zwi'lzanej 
z realizaci'l. zadail jednostki samorz'ldu terytorialnego 

755.550 

e) obsluga drugujednostek samorz'ldu terytorialnego 460.000 
2. Wydatki maj'l.tkowe, z tego: 8.499.955 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy fmansowe 8.499.955 
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z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwiqzanei z realizaciet zadait jednostek samorz'ldu terytorialnego 

I Dzial, 
· Rozdzi 

al 

VVyszczeg61nienie Kwota wzl. 

122.000 

90.000 

010 Rolnictwo i lowiectwo 

Melioracie wodne 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 

1. Wydatki biezetce, z tego: 

- wydatki zwi'lZane z realizaclCl ich zadaIi statutowych 

a) wydatki jednostek budZetowych, w tym na: 

90.000 

90.000 

90.000 

01030 

01008 

Izby rolnicze 32.000 

32.000 

- wydatki zwi'lzane z realizacjet ich statutowych zadaIi 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 

32.000 

32.000 

60013 

600 Transport i h\cznosc 
Drogi publiczne wojew6dzkie 250.000 

3.484.000 

1. Wydatki maj'itkowe, w tym: 250.000 

- dotacie celowe na pomoc finansowet 250.000 

60014 Drogi publiczne powiatowe 500.000 

1. Wydatki mai'ltkowe, w tym: 500.000 

- dotacie celowe na pomoc finansow'l 500.000 

60016 Drogi publiczne gminne 2.509.000 

1. Wydatki biez'l.ce, z tego: 2.009.000 

a) wydatkijednostek budzetowvch, w tym: 2.009.000 

-~agrodzenia i skladniki od nich naliczane 21.000 

- wydatki zwietzane z realizaclet ich zadait statutowych 1.987.900 

2. Wydatki malettkowe, w tym: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe 
z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci 

500.000 

500.000 

zwiqzanej z realizaciet zadaIi iednostek samorzqdu terytorialnego 

~Usuwanie skutk6w kl~sk zvwiolowych 225.000 
1. Wydatki ma,j'l.tkowe, w tym: 225.000 

630 Turystyka 
6309 Pozostala dzialnosc 

- dotacje celowe na pomoc finansow'l 225.000 

5.273 
5.273 
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1. Wydatki maj~tkowe, z tego: 5.273 

- dotacie celowe na pomoc finansow(;l 5.273 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.774.000 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 1.774.000 

1. Wydatki biez(;lce, z tego: 714.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 316.206 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 1.000 

- wydatki zwiZlZane z realizaci& ich zadan statutowych statutowych 315.206 

b) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 kt6rych 397.794 
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci zwi(;lzanej z realizacj(;l zadait 
jednostek samorz(;ldu terytorialnego 

2. Wydatki mai&tkowe, z tego: 1.060.000 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe 1.060.000 
z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwiZlZanej z realizaci& zadait iednostek samorZ&du terytorialnego 

710 DzialalnoSC ushlgowa 230.000 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150.000 

1. Wydatki biez&ce, z tego: 150.000 

a) wydatki jednostek budZetowych, w tym na: 150.000 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 80.000 

- wydatki zwi&zane z realizaci& ich statutowych zadan 70.000 
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 80.000 

1. Wydatki biez(;lce, z tego 80.000 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 80.000 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 10.000 

- wydatki zwi&zane z realizacj& ich statutowych zadait 70.000 

720 Informatyka 589.682 
72095 Pozostala dzialalnosc 589.682 

1. Wydatki maj~tkowe, w tym: 589.682 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowe 589.682 
z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi(;lZanej z realizacl& zadaniednostek samorz&du terytorialnego 

750 Administracja publiczna 3.947.725 
75011 Urz~dy woiew6dzkie 317.000 

1. Wydatki biez~ce, z tego 317.000 
a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 317.000 
- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 317.000 
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75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 189.000 

1. Wydatki biez&ce, z tego: 189.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 6.500 

-wydatki zwiazane z realizaci& ich statutowych zadan 6.500 

b) swiadczenia na rzecz osob fizycznych 182.500 

75023 Urz~dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.140.000 

1. Wydatki biez&ce, z tego: 3.120.000 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 3.0.95.000 

-wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 2.493.000 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 72.000 

602.000 

25.000 

20.000 

20.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

72.000 

72.000 

- wydatki zwillZane z realizaci'l ich statutowych zadan 

b) swiadczenia na rzecz osob fizycznych 

2. Wydatki mai&tkowe. z tego: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe 
z udzialem srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwillZanej z realizacj'l zadan iednostek samorz&du terytorialnego 

- wydatki zwiazane z realizacia ich statutowych zadan 72.000 

75095 

75045 K walifikacia woiskowa 

1. Wydatki biez&ce. z tego: 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 

- wydatki zwillZane z realizaCl& ich statutowvch zadan 

75075 Promocja iednostek samorz&du terytorialnego 

1. Wydatki biez&ce. z tego: 

Pozostala dzialalnosc 228.725 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 228.725 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 228.725 

-_wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 160.000 

751 

Iprawa oraz s~downictwa 

- wydatki zwiazane z realizaci& ich statutowych zadan 

Urz~dy naczelnych organow wtadzy paflstwowej, kontroli i ochrony 

68.725 

3.530 

75101 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 

Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony 
Iprawa 

3.530 

3.530 

a) wydatki iednostek budzetowvch. w tym na: 3.530 

._wydatki zwi&zane z realizaci& ich zadan 

. wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

1.530 

2.000 

754 

75405 Komendy powiatowe policji 

Bezpieczeflstwo publiczne i ochrona przeciwpoZarowa 262.500 

2.500 
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1. Wydatki biezqce, z tego: 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tyro na: 

· wydatki zwi&zane z realizacia ich statutowych zadan 

Ochotnkze straze pozarne 

1. Wydatki biez&ce, z tego: 

a) wydatki biezqce iednostek budzetowych, w tym na: 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

· wydatki zwi&zane z realizacl& ich statutowych zadan 221.000 

2.500 

2.500 

2.500 

260.000 

260.000 

260.000 

39.000 

757 

75412 

75702 

Obsluga dlugu publicznego 

Obsruga papier6w wartosciowych, kredytow i p0Zyczek jednostek 
samorzqdu terytorialnego 

460.000 

460.000 

460.000 

758 

1. Wydatki biez&ce, z tego: 

a) obsruga druguiednostek samorz&du terytorialnego 

ROZne rozliczenia 570.000 

460.000 

75818 Rezerwy og61ne i celowe 570.000 

1. Wydatki biezqce, z tego: 370.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tyro na: 370.000 

· wydatki zwi'lzane z realizaci& ich statutowych zadan 370.000 

2. Wydatki mai&tkowe. z tego: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe 

200.000 

200.000 

zwi'lZanej z realizacjq zadan jednostek samorz'ldu terytorialnego 
z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci 

801 Oswiata i wycbowanie 27.928.860 

80101 Szkoly podstawowe 11.089.950 

1. Wydatki biez'lce z tego: 11.089.950 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 10.622.450 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 9.256.600 

· wydatki zwi'lzane z realizaci& ich statutowych zadan 1.363.850 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 467.500 

80104 Przedszko la 6.263.820 
1. Wydatki biez&ce, z tego: 5.433.820 
a) wydatki iednostek budZetowych, w tyro na: 5.254.810 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

- wydatki zwi&zane z realizacia ich statutowych zadan 
4.209.460 

1.045.350 
b) dotacie na zadania biez&ce 

2. Wydatki majqtkowe, z tego: 
c) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 162.010 

17.000 

830.000 
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80110 

1. Wydatki biez(l.ce, z tego: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tyrn na programy finansowe 
z udzialem srodk6w, 0 kt6rych rnowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwillZanej z realizaci& zadan iednostek samorz(l.du terytorialnego 

Gimnazja 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

· wydatki zwillZane z realizacj(l. ich statutoVJYch zadaiI 

b) dotacje na zadania biez&ce 

c) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

Dowozenie uczni6w do szk61 
250.000 

830.000 

6.634.120 

6.634.120 

5.919.220 

5.022.420 

896.800 

460.000 

254.900 

250.00080113 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 223.000 

223.000 

b) dotacje na zadania biez",ce 

· wydatki zwillZane z realizacj& ich statutowych zadan 

27.000 

80114 Zespo!y obslugi ekonorniczno-administracvinei szk61 726.400 

1. Wvdatki biez&ce. z tego: 726.400 

a) wydatkijednostek budzetowych, w tym na: 726.400 

· vvynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 643.900 

80130 Szkoly zawodowe 

· wydatki zwillZane z realizaci& ich statutowych zadan 

1.507.700 

82.500 

1. Wydatki bie~ce, z tego: 1.507.700 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tvrn na: 1.444.300 

· wydatki zwi",zane z realizacia ich statutowych zadaiI 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 

225.600 

1.218.700 

b) swiadczenia na rzecz os6b fizvcznvch 63.400 
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 63.000 

1. Wvdatki biet&ce, z tego: 63.000 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 63.000 

· wydatki zwi&zane z realizaci& ich statutowvch zadaiI 63.000 

80148 Stol6wki szkolne i przedszkolne 1.393.870 

1. Wydatki biez(l.ce, z tego: 1.393.870 

a) "\\Iydatki jednostek budzetoVJYch, w tyrn na: 1.393.870 

· wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 701.250 

· wvdatki zwi&zane z realizaci& ich statutowvch zadaiI 692.620 

85153 

851 Ochrona zdrowia 
Zwalczanie narkomanii 2.000 

165.000 

1. Wydatki biez&ce, z tego: 

a) "\\Iydatki jednostek budZetowvch, w tyrn na: 
2.000 

2.000 
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- wydatki zwiazane z realizacjq ich statutowych zadan 2.000 

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 163.000 

1. Wydatki biezqce. z tego: 163.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 163.000 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 99.000 

- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 64.000 

852 Pomoc spoleczna 7.889.983 

85202 Domy pomocy spolecznej 450.000 

1. Wydatki biezqce, z tego: 450.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 450.000 

. wydatki zwiazane z realizacjq ich statutowych zadan 450.000 

85204 Rodziny zast~pcze 60.000 

1. Wydatki biezqce, z tego: 60.000 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 60.000 

- wydatki zwiazane z realizacjq ich statutowych zadan 60.000 

85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocv w rodzinie 2.000 

1. Wydatki biezqce, z tego: 2.000 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 2.000 

- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 2.000 

85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 5.848.900 
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
spolecznef!,o 

1. Wvdatki biezqce, z tego: 5.848.900 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 215.400 

. wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 190.000 

- wydatki zwiazane z realizaciq ich statutowych zadan 25.400 

b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 5.633.500 

85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobieraj'l.ce 9.500 
niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia 
rodzinne za osoby uczestnicZl:\.ce w zajt;!ciach w centrum integracji 
spolecznei 

1. Wvdatki biezqce, z tef!,o: 9.500 

a) wydatki iednostek budzetowvch, w tym na: 9.500 

- wydatki zwiqzane z realizaciq ich statutowych zadan 9.500 
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne 291.600 

i rentowe 

1. Wydatki biezqce, z tego: 291.600 
a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 271.540 
b) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 kt6rych 20.060 
mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 
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85215 Dodatki mieszkaniowe 9.000 

1. Wydatki bieZllce, z tego: 9.000 

a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 9.000 

85216 Zasilki stale 69.000 

1. Wydatki biezqce, z tego: 69.000 

a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 69.000 

85219 Osrodki pomocy spolecznej 889.983 

1. Wydatki biezqce, z tego: 889.983 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 714.000 

- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane 645.000 

- wydatki zwi"!:zane z realizacjq ich statutowych zadaii 69.000 

b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 5.000 

c) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa 170.983 
w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 

85228 Uslugi opieku:tlcze i specjalistyczne uslugi opiekuiicze 150.000 

1. Wydatki biezqce, z tego: 150.000 

a) wydatkijednostek budzetowych, w tym na: 150.000 

- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 150.000 

85295 Pozostala dzialalnosc 1ID.000 
1. Wydatki biezqce z tego: 1ID.000 
a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

! 1ID.000 

853 PozostaJe zadania w zakresie polityki spoleczne.i 8.000 

85311 Rehabi1itacja zawodowa i spoleczna os6b niepelnosprwanych 8.000 
1. Wydatki biezqce, z tego: 8.000 
- dotacie celowe na pomoc finansowq 8.000 

854 EdukacYina opieka wychowawcza 900.913 
85401 Swietlice szkolne 639.200 

1. Wydatki biezqce, z tego: 639.200 
a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 602.900 
- wynagrodzenie i skladniki od nich naliczane 572.100 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 30.800 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 36.300 

85415 Pomoc materia1na dla uczni6w 95.000 
1. Wydatki biezqce, z tego: 95.000 
a) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 95.000 

85495 Pozostala dzialanosc 166.713 
1. Wydatki biezqce, z tego: 166.713 
a) wydatki na programy finansowe z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa 166.713 
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w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 4.854.000 

90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 4.325.000 

1. Wydatki biez&ce, z tego: 5.000 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 5.000 

- wydatki zwi(lzane z realizaci& ich statutowych zadaiJ. 5.000 

2. Wvdatki mai&tkowe, z tego: 4.320.000 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe 4.320.000 
z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w cz~sci 
zwi'lzanei z realizaci& zadaiJ. iednostek samorz'ldu terytorialnego 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 80.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 80.000 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 80.000 

- wydatki zwi&zane z realizaci'l ich statutowych zadaiJ. 80.000 

90013 Schroniska dla zwierz'lt 25.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 25.000 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 25.000 

- wydatki zwi&zane z realizaci& ich statutowych zadaiJ. 25.000 

90015 Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g 420.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 420.000 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 420.000 

- wydatki zwi&zane z realizaci& ich statutowych zadaiJ. 420.000 

90095 Pozostala dzialalnosc 4.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 4.000 

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na: 4.000 

- wydatki zwi'lzane z realizaci'l ich statutowych zadan 4.000 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.778.000 
92113 Centra kulturv i sztuki 1.765.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 1.765.000 
a) dotacje na zadania biez'lce 1.765.000 

92120 Ochrona zabytk6w i opieka na zabytkami 3.000 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 3.000 

a) wydatki iednostek budZetowych, w tym na: 3.000 
- wydatki zwi(lZane z realizaci& ich statutowych zadaiJ. 3.000 

92195 Pozostala dzialalnosc 10.000 
1. Wvdatki biez&ce, z tego: 10.000 
a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 10.000 
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- wydatki zwit.lzane z realizaci~ ich statutowych zadait 10.000 

926 Kultura fizyczna 349.000 

92601 Obiekty sportowe 50.000 

1. Wydatki biez~ce_ z tego: 50.000 

a) wydatkijednostek budzetu, w tym na: 50.000 

. wydatki zwi~zane z realizaei~ ieh statutowych zadait 50.000 

92605 Zadania z zakresu kultury fizyeznej i sportu 299.000 

1. Wydatki biez~ee, z tego: 299.000 

a) wydatki jednostek budZetowyeh, w tym na: 9.000 

- wydatki zwictZane z realizacJ'l ich zadait 9.000 

b) dotaeie na zadania biez~ce 290.000 

Og6lem wydatki: 53.823.951 

"... 4) Ustala si~ wydatki budzetu gminy na 2012 rok w ponizszej szezegolowosci: 

Lp. Dzial, 

Rozdzi 


aI, 
 N azwa dziaru, rozdziaru, paragrafu Kwotawzl 
Paragr 


af 


1. 010 122.000Rolnictwo i lowieetwo 

01008 Meliorac;e wodne 90.000 
4270 Zakup uslug remontowych - renowacia row6w 90.000 

01030 Izbv rolnicze 32.000 
2850 Wplaty gmin na rzecz izb rolniezych w wysokosci 2% 32.000 

,uzyskanyeh wv}yw6w z podatku rolnego 

2. 600 3.484.000Transporti~cznosc 

60013 Drofd publiczne wo;ew6dzkie 250.000 
6300 Dotaeja celowa na pomoe finansowq udzielanq mi~dzy 250.000 

jednostkami samorzqdu terytorialnego 
na dofinansowanie wlasnyeh zadait inwestyeyjnyeh i zakupow 
inwestyeyjnyeh 

60014 Drofd publiczne powiatowe 500.000 
6300 Dotaeje eelowe na pomoe finansowq udzielanq mi~dzy 500.000 

jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie 
wlasnyeh zadan inwestyeyjnych i zakupow inwe~e-.Yinyeh 

60016 Dro~i publiczne ~minne r 2.509.000 
4110 Skladki na ubezpieezenia spoleczne 1.000 
4120 Skladki na Fundusz Praey 100 
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4170 Wvnagrodzenia bezosobowe 

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 

4270 Zakup uslug remontowych 

4300 Zakup uslug pozosta!vch 

4430 R6me oplatv i skladki 

4480 Podatek od nieruchomosci 

6050 Wvdatki inwestvcvine iednostek budzetowych. w tvm: 

inwestycyjnyeh 

- opracowanie dokumentacji pod ei~i pieszo-jezdne przy drodze 
Nr 4 w Kosinie i Gluehowie 

60078 Usuwanie skutk6w kl~sk Zywiolowveh 

6300 Dotaeja eelowa na pomoe finansow::t udzielan::t mi«dzy 
jednostkami samorz::tdu terytorialnego 
na dofinansowanie wlasnyeh zadan inwestyeyjnyeh i zakup6w 

20.000 
188.900 

450.000 
120.000 

5.000 

1.224.000 
500.000 

500.000 

225.000 
225.000 

3. 630 Turvstvka 

63095 Pozostala dzialanosc 

6300 Dotaeja eelowa na pomoe finansow'l udzie1an'l mi«dzy 
jednostkami samorz'ldu terytorialnego 

70005 

700 
GosJJodarka J<runtami i nieruchomosciami 

na dofinansowanie wlasnyeh zadail inwestycyjnyeh i zakup6w 
inwestycyjnyeh 

Gospodarka mieszkaniowa 
1.774.000 

5.273 

5.273 

5.273 

1.774.0004. 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 • 
4210 Zakup material6w i WYPosaZenia 12.000 I 
4260 Zakup energii 120.000 
4270 Zakup uslug remontowyeh 54.000 
4278 Zakup uslug remontowveh 196.996 
4279 Zakup uslug remontowyeh 200.798 
4300 Zakup uslug pozostalyeh 12.206 
4430 R6zne oplaty i skladki 7.000 
4480 

4530 

6050 

Podatek od nieruchomosei 

Podatek od towar6w i usIng (VAT) 

Wydatki inwestycyjne iednostek budZetowvch 

1.000 

109.000 

10.000 

6060 

6058 

6059 

Wydatki na zakupv inwestvevine iednostek budzetowvch 

Wvdatki inwestvcvineiednostek budzetowych 

Wvdatki inwestycyjne jednostek budZetowyeh 

50.000 

230.000 

770.000 

5. 710 

71004 

DzialalnoSC uslugowa 

Planv zaJ<ospodarowania przestrzenneJ<o 

230.000 

150.000 
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4170 

4300 

71014 

4170 

4210 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup uslug pozostalych 

Opracowania J;eodezv;ne i karto[!l'aficzne 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup material6w i WYPosaZenia 

80.000 

70.000 

80.000 

10.000 

10.000 

4300 Zakup uslug pozostalych 60.000 

6. 720 Informatyka 589.682 

72095 Pozostala dzialalnoH: 589.682 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 501.228 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 88.454 

7. 750 Administracia publiczna 3.947.725 

75011 Urzcdy wo;ew6dzkie 317.000 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 263.000 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.000 

4110 

4120 

Skladki na ubezpieczenia spoleczne 

Skladki na Fundusz Pracy 

34.000 

6.000 

75022 RadJljQnin ( miast i miast na prawach powiafu ) 189.000 

3030 R6me wydatki na rzecz os6b fizycznych 182.500 

4210 Zakup material6w i wyposazenia 4.000 

4300 Zakup uslug pozostalych 1.000 

4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonej 
w stacjonarnei publicznei sieci telefonicznei 

1.500 

75023 UrzfJ.dy gmin (miasf i miast na prawach powiatu ) 3.140.000 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 25.000 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1.966.000 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 162.000 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne ~ 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 40.000 

4140 Wplaty na PFRON 25.000 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000 

4210 Zakup material6w i wyposazenia 100.000 

4260 Zakup energii 65.000 

4280 Zakup uslug zdrowotnych 4.000 

4300 Zakup uslug pozosta}Ych 262.000 
4350 Zakup uslug dost~pu do sieci Internet 8.000 
4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych 

w ruchomej publicznei sieci telefonicznej 
7.000 

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

32.000 
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4120 

4410 Podr6ze sruzbowe kraiowe 

4430 R6zne oplaty i skladki 

4440 Odpisy na Zakladowv Fundusz Swiadczen Socialnych 

4700 Szkolenia pracownik6w nie b~d~cych czlonkami korpusu sluzby 
cywilnei 

6060 Wvdatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 

75045 Kwalifikacia wo;skowa 

4300 Zakup uslug pozostalvch 

75075 Promocia ;ednostek samorzqdu terytorialneJ[o 

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 

4300 Zakup uslug pozostalych 

75095 Pozostala dzialalnosf: 

4100 Wynagrodzenia agencvino-prowizyjne 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 

Skladki na Fundusz Pracy 1.000 

1.000 
8.000 

75.000 
15.000 

20.000 
1.000 

1.000 
72.000 

2u.uuu I 
52.000 

228.725 

112.000 
7.000 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40.000 
13.725 

4260 
4210 

Zakup energii 

Zakup material6w i WVPosaZenia 

6.000 
4300 
4360 

Zakup uslug pozostalvch 

Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych 
w stacionamei publicznei sieci telefonicznei 

13.000 
6.000 

4430 

4370 

R6zne oplaty i skladki 

Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych 
w stacionamei publicznei sieci telefonicznei 

Urz,dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli 

25.000 

5.000 

8. 751 

4010 

75101 

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

i ochrony prawa oraz s~downictwa 

Urzti.dy naczelnych organ6w wladzy pafzstwowej, kontroli 
i ochrony prawa 

1.750 

3.530 

3.530 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 200 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 50 
4210 Zakup material6w i wyposazenia 1.530 

9. 

3000 
75412 

4110 
4120 
4170 

754 

75405 Komendy powiatowe J)olicii 

Wplaty iednostek na fundusz celowy 

Ochotnicze strate poiarne 

Skladki na ubezpieczenia spoleczne 

Skladki na Fundusz Pracy 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoZarowa 262.500 

2.500 

2.500 
260.000 

1.700 
300 

37.000 
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4210 Zakup material6w i wvposazenia 141.000 

4260 Zakup energii 47.000 

4280 Zakup uslug zdrowotnvch 5.000 

4300 Zakup uslug pozosta}Ych 20.000 

4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych 1.000 
w ruchomei publicznei sieci telefonicznei 

4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych 3.000 
w stacionamei publicznei sieci telefonicznei 

4430 R6zne oplaty i skladki 4.000 

10. 757 Obsruga drugu publiczne~o 460.000 

75702 Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pOZyczekjednostek 460.000 
samorzqdu terytorialne)!o 

8110 Odsetki od samorzCl:.dowych papier6w wartosciowych lub 460.000 
zaci(\gni~tych przez jednostk~ samorzCl:.du terytorialnego 
kredyt6w i pOZyczek 

11. 758 ROZne rozliczenia 570.000 

75818 Rezerwy o)!olne i celowe 570.000 

4810 Rezerwy 370.000 

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestvcvine 200.000 

12. 801 Oswiata i wycbowanie 27.928.860 

80101 Szkoly podstawowe 11.089.950 

3020 Wvdatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 467.500 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 7.089.200 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 673.050 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1.282.750 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 207.600 
4170 Wvnagrodzenia bezosobowe 6.000 

4210 Zakup material6w i WVPosaZenia 296.800 
4240 Zakup pomocv naukowvch. dvdaktvcznvch i ksi<lzek 17.000 
4260 Zakup energii 385.000 
4270 Zakup uslug remontowvch 10.000 
4280 Zakup uslug zdrowotnych 16.700 
4300 Zakup uslug pozosta}ych 74.500 
4350 Zakup uslug dostcpu do sieci Internet 6.450 
4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych 13.900 

w stac;onamei publicznei sieci te1efonicznei 
4410 Podr6ze slui:bowe kraiowe 5.600 
4430 R6zne oplatv i skladki 7.300 
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4440 Odpisy na Zakladowv Fundusz Swiadczen Socialnvch 530.600 

80104 Przedszkola 6.263.820 

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biez'lce 17.000 
realizowane na podstawie porozumien (um6w) mi~dzy 

I iednostkami samorz'ldu terytorialnego 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wvnagrodzen 162.010 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3.238.800 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 302.050 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 571.100 

4120 Skladki na Fundusz Pracv 92.510 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 

4210 Zakup material6w i WVPosaZenia 105.100 

4220 Zakup srodk6w Zywnosci 463.600 

4240 Zakup pomocy naukowych, dvdaktvcznvch i ksiazek 24.500 

4260 Zakup energii 166.000 

4270 Zakup uslug remontowvch 10.000 

4280 Zakup uslug zdrowotnvch 12.500 

4300 Zakup uslug pozostalych 37.000 

4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 4.700 

4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych 8.600 
w stacjonamej publicznei sieci telefonicznei 

4410 Podr6ze sluzbowe kraiowe 3.850 

4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socialnvch 209.500 

6050 Wvdatki inwestvcvine iednostek budzetowvch, w tvm: 830.000 

- budowa przedszkola w Soninie 680.000 

- proiekt przedszkola w Kosinie 150.000 

80110 Gimnazja 6.63-1.120 

2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki 460.000 
svstemu oswiatv 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 254.900 

4010 Wvnagrodzenia osobowe pracownik6w 3.850.250 

4040 Dodatkowe wvnagrodzenie roczne 364.600 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 695.170 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 112.400 
4210 Zakup material6w i wyposaZenia 141.000 
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiazek 10.000 
4260 Zakup energii 240.000 
4270 Zakup uslug remontowvch 150.000 
4280 Zakup us lug zdrowotnych 8.400 
4300 Zakup uslug pozosta}ych 76.000 
4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 5.600 
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4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikaeyjnyeh swiadezonyeh 8.000 
w staeionarnei publieznei sieei telefonicznej 

4410 Podr6ze sluZbowe kraiowe 4.600 

4430 R6me oplaty i skladki 11.600 

4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadezen Socialnych 241.600 

80113 Dowozenie uczni6w do szk61 250.000 

2820 Dotaeje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie 27.000 
zadan zleconych do realizacii stowarzyszeniom 

4300 Zakup uslug pozostalych 223.000 

80114 Zespo!y ekonomiczno-administracy;ne szk61 726.400 

4010 Wynagrodzenia osobowe praeownik6w 504.800 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roezne 42.900 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 82.700 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 13.500 

4210 Zakup material6w i wyposazenia 40.000 

4260 Zakup energii 8.500 

4280 Zakup uslug zdrowotnych 500 

4300 Zakup uslug pozostalyeh 8.500 

4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikaeyjnyeh swiadezonyeh 7.500 
w staejonarnej publieznej sieei telefonicznej 

4410 Podr6ze sluzbowe kraiowe 1.000 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadezen Socialnych 13.500 
4700 Szkolenie pracownik6w nie ht(dqcyeh ezlonkami korpusu sluzby 3.000 

eywilnei 

80130 Szkoly zawodowe 1.507.700 

3020 Wydatki osobowe nie zaliezone do wynagrodzen 63.400 
4010 Wynagrodzenia osobowe praeownik6w 933.600 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roezne 89.150 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleezne 168.550 
4120 Skladki na Fundusz Praey 27.400 
4210 Zakup material6w i wyposaZenia 80.000 
4240 Zakup pomoey naukowyeh, dydaktycznych i ksi'lzek 5.000 
4260 Zakup energii 33.000 
4280 Zakup uslug zdrowotnych 3.000 
4300 Zakup uslug pozostalych 10.000 
4350 Zakup uslug dostt;!pu do sieci Internet 500 
4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikaeyjnych swiadezonych 4.000 

w staejonarnej publieznej sieei telefonicznei 

4410 Podr6ze kraiowe sluzbowe 600 
4430 Rome oplaty i skladki 3.500 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadezen Socialnych ·86.000 
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4440 

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczvcieli 

4210 Zakup material6w i wyposazenia 

4410 Podr6i:e sluzbowe kraiowe 

4700 Szkolenia pracownik6w nie b~d'tcych czlonkami korpusu slui:by 
cvwilnei 

80148 Sto16~kiszkolne ivrzedszkolne 

4010 Wvnagrodzenia osobowe pracownik6w 

4040 Dodatkowe wvnagrodzenie roczne 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 

4120 Skladki na Fundusz Pracv 

4220 Zakup srodk6w Zywnosci 

Odpisy na ZakladowY Fundusz Swiadczeii Socialnvch 27.620 

63.000 

5.000 

3.000 

55.000 

1.393.870 
548.200 

48.100 

90.250 

14.700 

665.000 

13. 851 
85153 Z~alczanie narkomanii 

Zakup material6w i wyposa:zenia 

Zakup uslug pozostalych 

Przeci~dzialanie alkoholizmowi 

Ochrona zdrowia 165.000 
2.000 

1.000 

4110 

4210 

4300 

85154 
Skladki na ubezpieczenia spoleczne 15.000 

1.000 

163.000 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 4.000 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80.000 

4210 Zakup material6w i wYposa:zenia 12.000 

4300 Zakup uslug pozostalych 52.000 

14. 

85202 

852 Pomoc spoteczna 

Domy pomocy svolecznei 

Zakup usrug przez jednostki samorz'tdu terytorialnego od innych 

450.000 

7.889.983 

450.000 

85204 

4330 

Rodziny zast~pcze 

I iednostek samorzqdu terytorialnego 

Zakup us lug przez jednostki samorz'tdu terytorialnego od innych 

60.000 

60.000 

85205 

4330 

Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 

I iednostek samorzqdu terytorialnego 

2.000 

4300 

85212 
Zakup uslug pozostalych 

S~iadczenia rodzinne, '§~iadczenie zfunduszu alimentacyjnego 
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

2.000 

5.848.900 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeii 

z ubezvieczenia svoleczneflo 

2.500 
3110 Swiadczenia spoleczne 5.631.000 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 114.950 
4040 Dodatkowe~agrodzenieroczne 11.050 
4110 Skladki na ubezPieczenia spoleczne 60.000 
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4120 Skladki na Fundusz Pracy 2.000 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 

4210 Zakup materia16w i wvposazenia 3.500 

4260 Zakup energii 3.500 

4300 Zakup uslug pozostalych 10.000 

4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych 4.000 
w stacjonarnej publicznei sieci telefonicznej 

4410 Podr6ze sluZbowe kraiowe 100 

4440 Odpisy na Zakladowv Fundusz Swiadczen Socjalnych 4.000 

4700 Szkolenia pracownik6w nie b~d'lcych czlonkami korpusu sluzby 300 
cywilnei 

85213 Skladld na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby 9.500 
pobierajqce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore 
swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach 
w centrum intewacji spolecznej 

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 9.500 

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladld na ubezpieczenia 291.600 
emerytalne i rentowe 

3110 Swiadczenia spoleczne 271.540 

3119 Swiadczenia spoleczne 20.060 

85215 Dodatld mieszkaniowe 9.000 

3110 Swiadczenia spoleczne 9.000 
85216 Zasilld stale 69.000 

3110 Swiadczenia spoleczne 69.000 

85219 Osrodki pomocy spolecznej 889.983 
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 5.000 
3027 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 256 
3029 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 14 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 535.500 
4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 74.388 

19 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3.938 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.000 
4047 Dodatkowe wvnagrodzenie roczne 4.881 
4049 Dodatkowe wvnagrodzenie roczne 258 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 66.000 
4117 Skladkj na ubezpieczenia spoleczne 13.570 
4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 718 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 8.000 
4127 Skladki na Fundusz Pracy 721 
4129 Skladki na Fundusz Pracy 38 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500 
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4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9.307 

4179 
4210 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup material6w i wyposazenia 

493 
24.300 

4260 Zakup energii 5.500 

4280 Zakup usrug zdrowotnych 200 

4300 Zakup usrug pozostalych 20.000 

4307 Zakup usrug pozosta}ych 57.173 

4309 
4370 

Zakup usrug pozostalych 3.027 

Oplaty z tyturu zakupu usrug telekomunikacyjnych swiadczonych 
w stacionarnei publicznej sieci telefonicznej 

6.000 

4410 Podr6ze sluZbowe kraiowe 500 

4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 12.000 

4447 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 2.090 

4449 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socialnych 111 

4700 Szkolenia pracownik6w nie bctd'lcymi czlonkami korpusu sruzby 
cywilnei 

500 

85228 Uslu~i opiekuftcze i specjalistyczne uslu~ opiekwlcze 150.000 

4300 Zakup usrug pozostalych 150.000 

85295 Pozostala dzialalnosi: 110.000 

3110 Swiadczenia spoleczne 110.000 

15. 853 PozostaJe zadnia w zakresie polityki spoJecznej 8.000 

85311 Rehabilitacia zawodowa i spoleczna os6b niepelnosprawnych 8.000 

2710 Dotacje celowe na pomoc fmansowl:l. udzielanl:l. mictdzy 
jednostkami samofZ'tdu terytorilanego na dofinansowanie 
wlasnych zadan biezl:l.cych 

8.000 

16. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900.913 
l85401 Swietlice szkolne 639.200 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 36.300 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 439.800 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.950 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 78.550 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 12.800 
4440 Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socialnych 30.800 

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

85495 Pozostala dzialalnosc 166.713 
4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 12.572 
4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2.440 
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4127 Skladki na Fundusz Pracy 1.791 

4129 Skladki na Fundusz Pracy 352 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 96.085 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17.587 

4217 Zakup materialow i wyposazenia 2.649 

4219 Zakup materialow i wyposazenia 512 

4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqi:ek 771 

4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktvcznvch i ksi'lZek 447 

4307 Zakup uslugpozostalych 26.332 

4309 Zakup uslug pozostalych 5.175 

15. 900 Gospodarka komunalna i ocbrona srodowiska 4.854.000 

90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wod 4.325.000 

4430 Rome oplaty i skladki 5.000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 50.000 

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2.348.500 

6059 Wydatki inwestvcvjnejednostek budzetowvch 1.921.500 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 80.000 

4210 Zakup material ow i wyposazenia 10.000 

4300 Zakup uslug pozostalych 70.000 

90013 Schroniska dla zwierzqt 25.000 

4300 Zakup uslug pozosta}ych 25.000 

90015 Oswietlenie ulic, placow i drof< 420.000 
4260 Zakup energii 280.000 

4300 Zakup uslug pozostalych 140.000 

90095 Pozostala dzialalnosc 4.000 

4300 Zakup uslug pozostalych 4.000 

16. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.778.000 
92113 Centra kultury i sztuki 1.765.000 

2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzetdowej instytucji 1.765.000 
kultury - dotacja dla C.K. Gminy Lancut 

92120 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami 3.000 
4270 Zakup usluJS remontowych 3.000 
92195 Pozostala dzialalnosc 10.000 
4210 Zakup materialow i wyposazenia 10.000 

17. 926 Kultura fi~czna 349.000 
92601 Obiekty sportowe 50.000 
4210 Zakup materialow i wyposazenia 31.000 
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4260 Zakup energii 9.000 

4300 Zakup uslug pozosta}ych 10.000 

92605 Zadania z zakresu kultury fizvczne; 299.000 

2820 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie 290.000 
zadaiJ. zleconych do realizacli stowarzyszeniom 

- dotacje na realizacj~ zadan sportowych na terenie gminy 

4210 Zakup material6w i WYPosaZenia 9.000 

Itazeto lVYdattd: 55.322.466 

5) Ustala si~ wydatki zwi,!zane z realizacj,! zadaD z zakresu administracji rZ,!dowej oraz innych 
zadan zleconych gminie ustawami w wysokosci 5.997.514 zI jak ponizej: 

750 Adtoinistrac.ia publiczna 127.784 

75011 Urz~dy woiew6dzkie 126.784 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 126.784 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 126.784 

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 126.784 

75045 K walifikacia woiskowa 1.000 

1. Wydatki biez,!ce, z te~o: 1.000 

a) wvdatki iednostek budzetowych, w tym na: 1.000 

- wydatki zwi'lzane z realizaci'l ich statutowych zadaiJ. 1.000 

751 UrzQdy naczelnych organow wladzy pafistwowej, kontroli i ochrony 
Iprawa oraz ~downictwa 

3.530 

75101 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony 
jprawa 

3.530 

1. Wydatki biez'!ce, z tego: 3.530 

a) wvdatki iednostek budzetowych, w tym na: 3.530 

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 2.000 

- wydatki zwi,!zane z realizacj,! ich statuto\yych zadan 1.530 

852 POtoOC spoleczna 5.866.200 

85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
spolecznego 

5.818.900 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 5.818.900 
a)~datki jednostek budZeto~ch, w tym na: 5.818.900 
- wynagrodzenie i skladki od nich naliczane 160.000 
- wydatki zwi'lZane z realizacj,! ich statutowych zadan 27.900 
b) swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 5.631.000 

85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobieraj,!ce 3.400 
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niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia 
rodzinne za osoby uczestnicz'lce w zaj~ciach w centrum integracji 
spolecznei 

1. Wydatki biez'lce, z tego: 3.400 

a) wydatki iednostek budZetowych, w tym na: 3.400 

- \\IYMgrodzenia i skladki od nich naliczane 3.400 

85228 Uslugi opiekuitcze i specjalistyczne uslugi opiekuitcze 43.900 

1. Wydatki biezi.lce, z tego: 43.900 

a) wydatki iednostek budzetowych, w tym na: 43.900 
- wvdatki zwiijZane z realizaej~ ieh statutowyeh zadan 43.900 

§ 2. 

1) Ustala si~ defieyt budZetu gminy w wysokosci 1.140.000 zJ. Zr6dlem pokryeia planowanego 
defieytu w wysokosci 1.140.000 zl ustala si~: 

- dlugoterminowe kredyty bankowe w kwocie 1.140.000 zl 

2) Ustala si~ przyehody budzetu gminy w wysokosei 3.240.000 zJ z tego: 
952 Przyehody z zaci~i~tych p0Zyczek i kredyt6w na rynku krajowym 3.240.000 zl w tym: 

- dlugoterminowe kredyty w kwocie 3.240.000 zl 

3) Ustala si~ rozchody budzetu gminy w wysokosci 2.100.000 zJ, z tego: 
992 Splaty otrzymanych krajowyeh p0Zyezek i kredyt6w 2.100.000 zl, w tym 

- splat~ zaci~ni~tej pOZyczki - 118.000 zl 

- splata zaci~ni~tych kredyt6w - 1.982.000 zl 

4) Ustala si~ limit zobowiqzail z tytulu zaci~ni~tych kredyt6w i p0Zyczek w kwocie 3.240.000 
zl, wtym: 

- na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu gminy w kwocie 1.140.000 zl, 

- na splat~ wczesniej zaci~i~tych zobowii.lzan z tytulu zaci~i~tych kredyt6w i p0Zyczek 
,... w wysokosci 2.100.000 zl. 

§ 3. 

1) Tworzy si~ rezerw~ og61n'l w wysokosci 250.000 zl 

2) Tworzy si~ rezerw~ celOWi.l na realizacj~ zadan z zakresu zarz'ldzania kryzysowego 
w wysokosci 120.000 zl 

3) Tworzy si~ rezerw~ celOWil na realizacj~ zadan inwestycyjnych w gminie w wysokosci 
200.000 zl 

§ 4. 

Wyodr~bnia si~ limity wydatk6w na programy i projekty realizowane ze srodk6w 
pochodzi.lcych z budzetu Unii Europejskiej w wysokosci 6.615.232 zl w tym: 
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1) Projekt " PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " - projekt realizowany 
przy udziale Marszalka Wojew6dztwa Podkarpackiego wsp61finansowany z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

Dzia. 720 Informatyka 589.682 

72095 Pozostala dzialalnosc 589.682 

a) wydatki majqtkowe 589.682 

2) Projekt " Remont obiekt6w i Osrodka Kultury w miejscowosci Wysoka " projekt 
wsp6lfinansowany z Programu Rozwoju ObszarOw Wiejskich . 

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 397.794 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 397.794 

a) wydatki biezqce 397.794 

".. 3) Projekt " Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego 0 funkcji spoleczno-kulturalno-oswiatowej 
w Kraczkowej " - projekt wsp61fmansowany z Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich. 

Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.000.000 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 1.000.000 

a) wydatki majqtkowe 1.000.000 

4) Projekt "Czas na ak1:ywnosc w Gminie Laiicut" projekt finansowany z Programu 
Operacyjnego Kapital LudzkL realizowany prze Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej 

DziaJ 852 Pomoc spoleczna 191.043 

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

20.060 

a) wydatki biez~ce 20.060 
85219 Osrodki pomocy spolecznei 170.983 

a) wydatki biezqce 170.983 

5) Projekt "Czas na nas" - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, 
realizowany przez Szkol~ Podstawowq w Albigowej 

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 101.200 

85495 Pozostala dzialanosc 101.200 
a) wydatki biezqce 101.200 

6) Projekt "To jest ciekawe" - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, 
realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Albigowej 

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 65.513 

85495 Pozostala dzialanosc 65.513 
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Ia) wydatki bieZqce 	 65.513 I 
7) Projekt "Poprawa zaopatrzenia mieszkaiicow Gminy La.6.cut w wod~ pitn'l poprzez 
rozbudow~ sieci wodociqgowej wraz z przebudow'l i rozbudow'l istniej'lcych dwoch stacji 
uzdatniania wody " - projekt wspolfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Dzia~ 900 Gospodarka komunalna i 
srodowiska 

ochrona 4.270.000 

90001 ~Podarka iiciekowa i ochrona w6d 4.270.000 

a) wydatki mail:1tkowe 4.270.000 

§ 5. 


1) Ustala si~ szczegolowe zasady wykonania budzetu gminy: 

a) zgodnie z art. 1 ust 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. 0 funduszu soleckim i okresla si~ 
wydatki na przedsi~wzi~cia w ramach Funduszu Soleckiego w wysokosci 195.867 zl 
z tego: 

Dzial 600 Transport i hlcznosc 195.867 zl 

60016 Drogi publiczne gminne 195.867 zl 

a) wydatki biez'lce, w tym: 

* Solectwo Albigowa - remont drog gminl!Ych 

* Solectwo Cierpisz- remont drog gminnych 

* Solectwo Gluchow remonty drog gminnych 

* Solectwo Handzlowka - remont drog gminnych 

* Solectwo Kosina - remont drog gminnych 

* Solectwo Kraczkowa remont drog gminnych 

* Solectwo Rogozno - remont dr6g gminnych 

* Solectwo Son ina - remont droggminnych 

* Solectwo Wysoka remont droggIllinnych 

195.867 zl 

21.763 zl 

21.763 zl 

21.763 zl 

21.763 zl 

21.763z1 

21.763 zl 

21.763 zl 

21.763 zl 

21.763 zl 

b) zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 paidziemika 1982 0 wychowaniu w trzeZwosci 
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi okreSla si~ dochody z tytulu wydawania zezwole.6. na 
sprzedaZ napojow alkoholowych na kwot~ 165.000 zl i wydatki wynikaj'l:.ce z Gminnego 
Programu Profilaktyki i przeciwdzialaniu Alkoholizmowi na kwot~ 163.000 zl oraz 
Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na kwot~ 2.000 z1. 

c) zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska i okresla 
si~ dochody z tytulu wplat wynikaj'lcych z ustawy Prawo ochrony srodowiska w wysokosci 
32.000 zl oraz wydatki na finansowanie zadaii z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki 
wodnej w wysokosci 32.000 zl, w tym: 

- przedsi~wzi~cia zwictZane z gospodark'l odpadami wywoz odpadow 
wielkogabarytowych z terenu gminy 27.000 zl 

- edukacja ekologiczna ( nagrody w konkursach ekologicznych, szkolenia ekologiczne 	, 
akcja " Sprz'l:.tanie swiata " ) 5.000 zl 
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2) Usta1a si~ dochody i wydatki budzetu gminy zwil:lZane ze szczeg61nymi zasadami 
wykonywania budzetu, z tego dochody gminy zwi'lZane z realizacj~ zadail z zakresu 
administracji rz~dowej i innych zleconych gminie odr~bnymi ustawami w wysokosci 
5.997.514 zl oraz wydatki finansowane z tych dochod6w w wysokosci 5.997.514 zl. 

§ 6. 

Uchwa1a si~ plan przychod6w zaklad6w budzetowych w wysokosci 3.388.875 zl i wydatk6w 
w wysokosci 3.253.875 zl zgodnie z zal~cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 

§ 7. 

Ustala si~ dotacje udzielone z budzetu gmmy w wysokosci 3.581.773 zl zgodnie 
z zale:tcznikiem 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 dzialu. 

2) Przekazywania uprawnien kierownikom jednostek budzetowych do dokonywania przeniesien 
planowanych wydatk6w biez~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 
prowadz~cy obslug~ budzetu gminy. 

§ 9. 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§ 10. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia z moc~ obowi~zuj~c~ od 1 stycznia 2012 r. 
i podlega ogloszeniu w "Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego". 
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DA GMIN'f 
tANCUT Zal'lcznik Nr 1 do Uchwaly Nr XVIl124/12 

Rady Gminy Lailcut 

z dnia 26 stycznia 2012 f. 

ZESTA WIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDZETU 

GMINY DLA JEDNOSTEK NALEZJ\CYCH I NIENALEZJ\CYCH DO SEKTORA 


FINANS6W PUBLICZNYCH 


1) Dotacje z budzetu gminy dla jednostek sektora finans6w pUblicznych - kwota 3.264.773 zl, 
z tego: 

010 Rolnictwo i lowiectwo 32.000 zI 

01030 Izbv rolnicze 

a) wydatki biez&ce w tym: 

wplaty groin na rzecz izb rolniczych 

32.000 zl 

32.000 zl 

32.000 zl 

600 

60013 

Transporti~cznosc 

Drogi Qubliczne wojew6dzkie 

a)wydatkimaj&tkowe, wtym: 

- dotacje celowe na pomoc finansow'l dla Wojew6dztwa Podkarpackiego 
na budowt;! chodnik6w przy drogach woiew6dzkich w: 

Soninie 

Wysokiei 

975.000zl 
250.000 z} 

250.000 zl 

250.000 z} 

200.000 z} 

50.000 z} 

60014 Drogi publiczne powiatowe 

a)wydatkim~jqtkowe, wtym: 

-dotacje celowe na pomoc fmansow'l dla Powiatu Lailcuckiego na 
realizacj~ nast~puj&cych zadan: 

* budowa chodnika w Kosinie 

* budowa chodnika w Gluchowie 

500.000 z} 

500.000 z} 

500.000 zl 

250.000 zl 

250.000 zl 

60078 Usuwanie skutk6w kl~sk Zywiolowych 

a) wydatki mai&tkowe, w tym: 

- dotacje celowe na pomoc finansow'l dla Powiatu Lailcuckiego na 
realizacj~ nast~puj&cych zadail: 

- przebudowa drogi powiatowej w Handz16wce 

- projekt likwidacji osuwisk w Handz16wce i Kosinie 

225.000 zl 

225.000 zl 

225.000 zl 

200.000 zl 

25.000 zl 
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630 Turystyka 5.273 zj 

63095 Pozostala dzialanosc 5.273 zl 

a) wydatki majiltkowe w Jym: 5.273 zl 

5.273 zl - dotacja celowa na pomoc fmansowll dla Powiatu Lancuckiego na 
realizacjc;? projektu " Rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej 
w Powiecie Laileuckim 

754 Bezpieczefistwo publiczne i ochrona przeciwpobrowa 
2.500 zt 

75405 Komendy powiatowe policji 2.500 zl 

a) wydatki biezilce, w tym: 2.500 zl 

wplata na fundusz celowy Policji na zakup paliwa dla Komendy 
Powiatowei Policii w Lancuckie 

2.500 zl 

801 Oswiata i wychowanie 477.000 zt 
80104 Przedszkola 17.000 zl 

a) wydatki biezqce, w tym: 17.000 zl 

Dotacje celowe na prowadzenie przedszkoli publicznych i przedszkoli 
niepublicznych przekazana na podstawie umowy Miastu Rzesz6w za 
zwrot koszt6w z tytulu uczc;?szczania dzieci z terenu Gminy Laileut do 
przedszkoli w Rzeszowie stosownie do art. 80 ust 2a i art. 90 ust 2 c 
ust~ z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 ~stemie oswiaty. 

17.000 zl 

80110 Gimnazja 460.000 zl 

a) wydatki biezilce, w_tym: 460.000 zl 

- dotacja podmiotowa z budzetu dla Niepublicznego Gimnazjum 
w Handz16wce 

460.000 zl 

853 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej 8.000 zt 
85311 Rehabilitacja zawodowa i ~oleczna os6b ni~elnosprawnych 8.000 zl 

a) wydatki biezqce, z tego: 8.000 zl 

- dotacje eelowe na pomoe finansowll dla Powiatu Przeworskiego na 
Iprzew6z os6b niepelnosprawn"yeh do osrodka rehabilitacyjnego 

8.000 zl 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.765.000 
zt 

92113 Centra kultury i sztuki 1.765.000 
zl 

a) wydatki biezqce, w tym: 1.765.000 
zl 

dotacja podmiotowe z budzetu dla Centrum Kultury Gminy Laneut 1.765.000 
zl 
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2) Dotacje udzielone z budzetu gmmy dla jednostek spoza sektora finansow publicznych
kwota 317.000 zl, z tego: 

801 Oswiata i wychowanie 27.000 zl 

80113 Dowozenie uczniow do szkol 27.000 zl 

a) \VYdatki biez(4.ce, w tym: 27.000 zl 

- dotacje celowe na zadania zlecone do realizcji stowarzyszeniom 
dowoz dzieci niepelnosprawnych do szk61 i osrodkow rehabilitacyjn-

I wychowawczych zgodnie z art 14 usta\Vy 0 systemie oswiaty 

27.000 zl 

926 Kultura fizyczna 290.000zl 

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 290.000 zl 
a) wydatki biez,=lce, w tym: 290.000 zl 
dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 
organizacja zaj~c sportowych (tj. pilka nozna, pilka siatkowa, tenis 
sto}o\vy, szachy, biegi masowe, rajdy rowerowe) 

290.000 zl 
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RADAGMI 
tANCtrr 

Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XVI/124112 

Rady Gminy Laficut 

z dnia 26 stycznia 2012 r. 

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKtAD6W BUDZETOWYCH ( W Zl ) 

Stan funduszu 
obrotowego na 
Ipoczqtek roku 

Przychody Wydatki Stan funduszu 
obrotowego na 
koniec roku 

Zakfad Gospodarki 
Komunalnej 
(dz. 900 rozdz.90017) 

0 3.388.875 3.253.875 135.000 
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