
 
UCHWAŁA  BUD śETOWA 

Gminy Łańcut 
na 2010 rok 

Nr XXXVI/330/10 
Rady Gminy Łańcut 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 
 
 

 Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. „ d ” oraz lit „ i ”  ustawy     
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 
art. 264 ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1241) Rada 
Gminy Łańcut   u c  h w a  l a,  co następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. Ustala się dochody budŜetu gminy na 2010 rok w wysokości 43.077.163 zł,     
 w tym:  

 a) dochody bieŜące 42.255.309 zł  
 z tego:  
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej             
i innych zleconych gminie ustawami w wysokości 5.948.375 zł  
 b) dochody majątkowe 821.854 zł według następujących źródeł: 

 
 
 Dział            Wyszczególnienie Kwota w zł 
 
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 484.481 

  a) dochody bieŜące, w tym: 370.000 
  - wpływy z opłat za wieczyste uŜytkowanie 5.000 
  - dochody z najmu i dzierŜawy składników   
  majątkowych 275.000 
  - wpływy z usług ( opłaty za ogrzewanie ) 90.000 
  b) dochody majątkowe 114.481 
  - środki na dofinansowanie inwestycji pochodzące  
  z PROW 114.481 
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2. 750 Administracja publiczna  127.832  

  a) dochody bieŜące, w tym:  
  - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu  
  administracji rządowej i innych zleconych gminie  
  ustawami 126.668 
  - dotacje celowe na zadania własne 64 
  - dochody związane z realizacją zadań zleconych 1.100 

 
3. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.367 
  a) dochody bieŜące, w tym: 3.367 
  - dotacje celowe związane z realizacją zadań  
  z zakresu administracji rządowej i innych zleconych  
  gminie ustawami 3.367 

 
4. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

  i od innych jednostek nie posiadających osobowości  
  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.673.000 
  a) dochody bieŜące, w tym: 10.673.000 
  - wpływy z karty podatkowej 6.000 
  - podatek od nieruchomości 3.030.000 
  - podatek rolny 1.015.000 
  - podatek leśny 15.000 
  - podatek od środków transportowych 228.000 
  - podatek od spadków i darowizn 15.000 
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 220.000 
  - wpływy z róŜnych opłat ( wpis do ewidencji  
  działalności gospodarczej ) 3.000 
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków  
  i opłat 21.000 
  - wpływy z opłaty skarbowej 35.000 
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35.000 
  - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 150.000 
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego   
  od osób fizycznych 5.750.000 
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego  
  od osób prawnych 150.000  

 
5. 758 RóŜne rozliczenia 23.365.947 

  a) dochody bieŜące, w tym: 23.365.947 
  -  subwencja oświatowa 16.229.969 
  - subwencja wyrównawcza 7.055.978 
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych 80.000 
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6. 801 Oświata i wychowanie 1.470.000 

  a) dochody bieŜące, w tym: 1.270.000 
  - wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 380.000 
  - wpływy za wyŜywienie 890.000 
  b) dochody majątkowe, w tym: 200.000 
  - dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania  
  własne ( budowa Sali gimnastycznej w Albigowej ) 200.000 

 
7. 852 Pomoc społeczna  6.212.830 

  a) dochody bieŜące, w tym: 6.212.830 
  - dotacje celowe związane z realizacją zadań  
  z zakresu administracji rządowej i innych   
  zleconych gminie ustawami 5.818.340 
  - dotacje celowe na zadania własne 364.490 
  - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 30.000 

 
8. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 204.333 

  a) dochody bieŜące 204.333 
  - dotacja rozwojowa związana z realizacją projektu  
  „ Szkolna pracownia kreatywności II ” 204.333 

 
9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 535.373 

  a) dochody bieŜące 28.000 
  - środki z opłat środowiskowych z Urzędu   
  Marszałkowskiego 28.000 
  b) dochody majątkowe, w tym: 507.373 
  - otrzymane darowizny ( wpłaty mieszkańców ) 350.000 
  - środki na dofinansowanie inwestycji pochodzące  
  z RPO 157.373   
    Ogółem: 43.077.163 

 
 2. Ustala się dochody budŜetu gminy na 2010 rok w poniŜszej szczegółowości: 
 
 
Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  Kwota w zł   
 Rozdział,     
 Paragraf     
 
 
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa  484.481 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  484.481 
 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie 
  i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości  5.000  
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 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
  majątkowych Skarbu Państwa, jednostek     
  samorządu terytorialnego oraz innych umów  
  o podobnym charakterze  275.000 
  
 0830 Wpływy z usług  90.000 
 
 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
  gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków 
   powiatów )  samorządów województw  
  pozyskane z innych źródeł  114.481 
 
2. 750 Administracja publiczna  127.832
 75011 Urzędy wojewódzkie  127.832
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
  na realizację zadań bieŜących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zleconych 
  gminie ( związkom gmin ) ustawami  126.668 
  
 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
  na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
  (związków gmin)   64 
  
 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego  
  związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.100 
 
3. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.367  
 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
  kontroli i ochrony prawa  3.367  
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
  na realizację zadań bieŜących z zakresu 
  administracji  rządowej oraz innych zadań  
  zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 3.367 
 
4. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
  i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.673.000  
 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
  fizycznych  6.000   

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 
 fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 6.000  

  



-5- 
 
 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  
  podatku od czynności cywilnoprawnych, 
  podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  
  i innych jednostek organizacyjnych  2.170.000  
 0310 Podatek od nieruchomości  2.030.000   
 0320 Podatek rolny  65.000  
 0330 Podatek leśny  6.000  
 0340 Podatek od środków transportowych  48.000  
 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  20.000  
 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
  podatków i opłat  1.000  
  
 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  
  podatku od spadków i darowizn, podatku 
  od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
  i opłat lokalnych od osób fizycznych  2.377.000   
 0310 Podatek od nieruchomości  1.000.000   
 0320 Podatek rolny  950.000   
 0330 Podatek leśny  9.000   
 0340 Podatek od środków transportowych  180.000  
 0360 Podatek od spadków i darowizn  15.000   
 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  200.000   
 0690 Wpływy z róŜnych opłat  3.000  
 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  
  podatków i opłat  20.000  
  
 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
  jednostek samorządu terytorialnego 
  na podstawie ustaw  220.000   
 0410 Wpływy z opłaty skarbowej  35.000  
 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  35.000   
 0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ 
  alkoholu  150.000  
  
 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
  budŜetu państwa  5.900,000  
 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych  5.750.000  
 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  150.000 
 
5. 758 RóŜne rozliczenia  23.365.947  
 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
  jednostek samorządu terytorialnego  16.229.969   
 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa  16.229.969 
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 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 
  dla gmin  7.055.978  
 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa  7.055.978 
  
 75814 RóŜne rozliczenia finansowe  80.000   
 0920 Pozostałe odsetki (od środków na rachunku  80.000  
  bankowym )   
 
6. 801 Oświata i wychowanie  1.470.000 
 80101 Szkoły podstawowe   200.000 
 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  
  na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych   
  własnych gmin (związków gmin)   200.000 
  
 80104 Przedszkola  790.000   
 0830 Wpływy z usług  790.000 
  
 80148 Stołówki szkolne  480.000  
 0830 Wpływy z usług  480.000 
 
7. 852 Pomoc społeczna  6.212.830   
 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.778.000   

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
 na realizację zadań bieŜących z zakresu 
 administracji rządowej oraz innych zadań 
 zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 5.778.000  

 
 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
  za osoby pobierające niektóre świadczenia  
  z pomocy społecznej,  niektóre świadczenia  
  rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
  w centrum integracji społecznej  13.830   
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
  na realizację zadań bieŜących z zakresu   
  administracji rządowej oraz innych zadań  
  zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 4.340 
 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
  na realizację własnych zadań bieŜących gmin  
  ( związków gmin )   9.490 
 
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe  55.300  
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 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa     
  na realizację własnych zadań bieŜących gmin  
  ( związków gmin )  55.300 
 85216 Zasiłki stałe   64.700 
 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  
  na realizację własnych zadań bieŜących gmin  
  ( związków gmin )   64.700 
 
 85219 Ośrodki pomocy społecznej  235.000  
 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  
  na realizację  własnych zadań bieŜących gmin 
  ( związków gmin )  235.000  
 
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
  opiekuńcze  66.000   
 0830 Wpływy z usług  30.000  
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
  na realizację zadań bieŜących z zakresu  
   administracji rządowej oraz innych zadań   
  zleconych gminie ( związkom gmin )                           36.000  
 
8. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  204.333   
 85495 Pozostała działalność  204.333  
 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie   
  Wspólnej Polityki Rolnej  173.683  
 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie   
  Wspólnej Polityki Rolnej  30.650  
 
9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 535.373  
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  507.373   
 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 
  w postaci pienięŜnej  350.000 
 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
  gmin (związków gmin), powiatów (związków  
  powiatów), samorządów województw pozyskane  
  z innych źródeł  91.594 
 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
  gmin (związków gmin), powiatów (związków  
  powiatów), samorządów województw pozyskane  
  z innych źródeł  65.779   
 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem   
  środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 28.000 
 0690 Wpływy z róŜnych opłat  28.000 
 

  RAZEM :  43.077.163 
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3. Ustala się wydatki budŜetu gminy na 2010 rok w wysokości 51.297.163 zł,                
w tym: 

1) Wydatki bieŜące, z tego:       39.235.786
 a)  wydatki jednostek budŜetowych w tym na: 29.126.635
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 21.268.505
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań 7.858.130
 b) dotacje na zadania bieŜące 2.626.838
 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.010.980
 d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków 
 o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej 
 z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 204.333 
 e) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 267.000 
2) Wydatki majątkowe, z tego: 12.061.377
 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
 finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 
 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań 
 jednostek samorządu terytorialnego 12.061.377 
  
 

 
W układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej jak poniŜej: 

 
 Dział, Wyszczególnienie                                                       Kwota w zł
 Rozdział 
 
 010 Rolnictwo i łowiectwo 80.300
 01008 Melioracje wodne 60.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 60.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 60.000
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 60.000
 01030 Izby rolnicze 20.300
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 20.300
  a) dotacje na zadania bieŜące 20.300
  
 600 Transport i łączność 6.690.238
 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 139.000
 1. Wydatki majątkowe, w tym: 139.000
  - dotacje celowe na pomoc finansową 100.000
  - wydatki na pomoc rzeczową 39.000
 60014 Drogi publiczne powiatowe 2.130.000 
 1. Wydatki bieŜące, z tego 80.000
  a) dotacje na zadania bieŜące – pomoc finansowa 80.000  
 2. Wydatki majątkowe, w tym 2.050.000
  - dotacje celowe na pomoc finansową 2.050.000 
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 60016 Drogi publiczne gminne 4.421.238
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 1.528.038
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym: 1.468.000
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 31.100
  - wydatki związane z realizacją ich zadań  
  statutowych 1.436.900
  b) dotacje na zadania bieŜące 60.038 
  
 2. Wydatki majątkowe, w tym: 2.893.200
  a)  inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 
  na programy finansowe z udziałem środków  
  o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  
  w części związanej z realizacją zadań 
  jednostek samorządu terytorialnego 2.893.200 
 
 700 Gospodarka mieszkaniowa 508.227
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 508.227
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 264.808
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 264.808 
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 20.000
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 
  statutowych 244.808
  
 2. Wydatki majątkowe, z tego: 543.419
  a) )  inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 
  na programy finansowe z udziałem środków  
  o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  
  w części związanej z realizacją zadań 
  jednostek samorządu terytorialnego 243.419
  
 710 Działalność usługowa 220.000
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 120.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 120.000
  -  wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 80.000
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.000
  
 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 100.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego 100.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 100.000
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 10.000
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90.000
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 720 Informatyka 53.560
 72095 Pozostała działalność 53.560
 1. Wydatki majątkowe, w tym: 53.560
  - dotacje celowe na inwestycyjne dla Samorządu 
  Województwa 53.560
  
 750 Administracja publiczna 3.450.770
 75011 Urzędy wojewódzkie 283.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego 283.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 283.000
  -  wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 283.000

  
 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 170.000 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 170.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 7.000
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.000
  b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 163.000

  
 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 2.861.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 2.851.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 2.835.000 
  - wynagrodzenia  i składniki od nich naliczane 2.319.000
  - wydatki związane z realizacją ich zadań 516.000
  b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000
 2. Wydatki majątkowe, z tego: 10.000 
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 
  na programy finansowe z udziałem środków  
  o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  
  w części związanej z realizacją zadań 
  jednostek samorządu terytorialnego  10.000
  
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 65.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 65.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 65.000
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65.000
  
 75095 Pozostała działalność 71.770
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 71.770
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na 71.770
  - wydatki  związane z realizacją ich  statutowych zadań 71.770
  
 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.367 
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 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
  kontroli i ochrony prawa 3.367
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 3.367
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 3.367
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2.100
  - wydatki związane z realizacją ich zadań 1.267
  
 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
  przeciwpoŜarowa 247.500
 75405 Komendy powiatowe policji 2.500
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 2.500
  a) dotacje na zadania bieŜące 2.500

  
 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy 
  PoŜarnej 25.000 
 1. Wydatki majątkowe, z tego: 25.000
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym  
  na programy finansowe z udziałem środków 
  o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3 w części 
  związanej z realizacją zadań jednostek 
  samorządu terytorialnego- pomoc finansowa 25.000 

  
 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 220.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 220.000
  a) wydatki bieŜące jednostek budŜetowych, w tym na: 220.000
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 28.500
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 191.500  

  
 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
  i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 130.000
 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych 
  naleŜności budŜetowych 130.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 130.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 130.000
  - wynagrodzenia  i składniki od nich naliczane 130.000
  
 757 Obsługa długu publicznego 267.000
 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
  i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego 267.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 267.000
  a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 267.000
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 758 RóŜne rozliczenia 650.000
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 650.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 350.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 350.000
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 350.000
 2. Wydatki majątkowe, z tego: 300.000
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 
  na programy finansowe z udziałem środków  
  o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  
  w części związanej z realizacją zadań 
  jednostek samorządu terytorialnego 300.000
  
 801 Oświata i wychowanie 24.727.030
 80101 Szkoły podstawowe 11.282.230
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 9.344.030
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 8.944.500
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7.780.825
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań1.163.675 
  b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 399.530
 2. Wydatki majątkowe, z tego: 1.938.200
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 
  na programy finansowe z udziałem środków  
  o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  
  w części związanej z realizacją zadań 
  jednostek samorządu terytorialnego 1.938.200

  
 80104 Przedszkola 5.257.450
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 4.552.450
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 4.410.050
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3.535.360 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 874.690
  b) dotacje na zadania bieŜące 6.000 
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 136.400
 2. Wydatki majątkowe, z tego: 705.000
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 
  na programy finansowe z udziałem środków  
  o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  
  w części związanej z realizacją zadań 
  jednostek samorządu terytorialnego 705.000

  
 80110 Gimnazja 4.990.140
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 4.990.140
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 4.392.600
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3.791.420 
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  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 601.180
  b) dotacje na zadania bieŜące 400.000
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 197.540

  
 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 185.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 185.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 135.000
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135.000
  b) dotacje na zadania bieŜące 50.000

  
 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
  szkół 650.250
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 650.250
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 650.250
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 585.500
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64.750

  
 80130 Szkoły zawodowe 1.201.700
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 1.201.700
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 1.152.400
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 966.600
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 185.800
  b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.300

  
 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 104.690
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 104.690
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 104.690
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104.690

  
 80148 Stołówki szkolne 1.055.570
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 1.055.570
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 1.055.570
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 543.570
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 512.000

  
 851 Ochrona zdrowia 150.000
 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 2.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 2.000
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 148.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 148.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 148.000
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 75.000 
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  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73.000
  
 852 Pomoc społeczna 7.285.830
 85202 Domy pomocy społecznej 250.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 250.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 250.000
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250.000 
 
 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.788.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 5.788.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 193.700
  -wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 174.100
  - wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 19.600
  b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.594.300 
 
 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  
  za osoby pobierające niektóre świadczenia  
  z pomocy społecznej, niektóre świadczenia  
  rodzinne za  osoby uczestniczące w zajęciach 
  w centrum integracji społecznej 13.830
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 13.830
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 13.830
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 13.830 
 
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 205.300
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 205.300
  a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 205.300 

 
 85215 Dodatki mieszkaniowe 8.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 8.000
  a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000

  
 85216 Zasiłki stałe 64.700
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 64.700
  a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.700

  
 85219 Ośrodki pomocy społecznej 569.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 569.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 563.000
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 510.000
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53.000 
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  b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
  opiekuńcze 287.000 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 287.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 287.000
  - wynagrodzenia  i składniki od nich naliczane 32.300
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 254.700
 85295 Pozostała działalność 100.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 100.000
  a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000
  
 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 646.343
 85401 Świetlice szkolne 392.010
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 392.010
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 371.100
  - wynagrodzenie i składniki od nich naliczane 354.300
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.800
  b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.910
 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 50.000
  a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000
 85495 Pozostała działalność 204.333
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 204.333
  a) wydatki na programy finansowe z udziałem 
  środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3,  
  w części związanej z realizacją zadań jednostek 
  samorządu terytorialnego  204.333
  
 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.157.998
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.428.998
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 5.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 5.000
  - wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 5.000
 2. Wydatki majątkowe, z tego: 3.423.998
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 
  na programy finansowe z udziałem środków  
  o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  
  w części związanej z realizacją zadań 
  jednostek samorządu terytorialnego 4.423.998
  
 90003 Oczyszczanie miast i wsi 98.000 
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 98.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 98.000
  - wydatki   związane z realizacją ich  statutowych zadań 98.000 



- 16 - 
 

 90013 Schroniska dla zwierząt 15.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 15.000 
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 15.000
  - wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 15.000 
 
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 510.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 280.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 280.000
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 280.000
 2. Wydatki majątkowe, z tego: 230.000
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 
  na programy finansowe z udziałem środków  
  o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  
  w części związanej z realizacją zadań 
  jednostek samorządu terytorialnego 230.000 
 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 100.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 100.000
  a) dotacje na zadania bieŜące 100.000 
 
 90095 Pozostała działalność 6.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 6.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 6.000
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000
  
 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.661.000
 92113 Centra kultury i sztuki 1.648.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 1.648.000
  a) dotacje na zadania bieŜące 1.648.000 
 
 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 3.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego:  3.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 3.000
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000 
 
 92195 Pozostała działalność 10.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 10.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 10.000
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000
  
 926 Kultura fizyczna i sport 368.000
 92601 Obiekty sportowe 100.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 50.000
  a) wydatki jednostek budŜetu, w tym na: 50.000
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2.000 
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  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48.000 
 2. Wydatki majątkowe, z tego: 50.000
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 
  na programy finansowe z udziałem środków  
  o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  
  w części związanej z realizacją zadań 
  jednostek samorządu terytorialnego 50.000 
 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 268.000
 1. Wydatki bieŜące, z tego: 268.000
  a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 8.000
  - wydatki  związane z realizacją ich zadań 8.000
  b) dotacje na zadania bieŜące 260.000
  Ogółem wydatki: 51.297.163 
 
 
4. Ustala się wydatki budŜetu gminy na 2010 rok w poniŜszej szczegółowości:  
  
Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału, paragrafu               Kwota w zł 
  Rozdział, 
  Paragraf 
 
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo  80.300 
 01008 Melioracje wodne  60.000 
 4270 Zakup usług remontowych – renowacja rowów 60.000  
 
 01030 Izby rolnicze  20.300 

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 
  2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  20.300 
 
2. 600 Transport i łączność  6.690.238 
 60013 Drogi publiczne wojewódzkie  139.000   
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 39.000 

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną   
  między jednostkami samorządu terytorialnego   
 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
 i zakupów inwestycyjnych  100.000  

 60014 Drogi publiczne powiatowe  2.130.000  
2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną  
 między jednostkami samorządu terytorialnego 
 na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 80.000  
6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną 
 między jednostkami samorządu terytorialnego 
 na dofinansowanie własnych zadań  
 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  2.050.000  
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 60016 Drogi publiczne gminne  4.421.238 
 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania  
  bieŜące realizowane na podstawie porozumień  
  (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60.038 
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  1.000  
 4120 Składki na Fundusz Pracy  100 
               4170              Wynagrodzenia bezosobowe                                             30.000  
   4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  150.000  

  4270 Zakup usług remontowych  1.230.900   
  4300 Zakup usług pozostałych  50.000  
  4430 RóŜne opłaty i składki  6.000   
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 2.893.200  

 
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa  508.227  
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  508.227  
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  20.000   
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  10.000   
 4260 Zakup energii  90.000   
 4270 Zakup usług remontowych  68.548   
 4300 Zakup usług pozostałych  10.260   
 4430 RóŜne opłaty i składki  6.000  
 4530 Podatek od towarów i usług ( VAT )  60.000  
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 70.000 
 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 67.572 
 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 55.847 
 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek     
  budŜetowych  50.000  
 
4. 710 Działalność usługowa                 220.000   
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  120.000   
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  80.000   
 4300 Zakup usług pozostałych  40.000   
  
 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne  100.000   
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe           10.000  
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  20.000   
 4300 Zakup usług pozostałych  70.000 
 
5. 720 Informatyka   53.560  
 72095 Pozostała działalność   53.560   
 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu      
  województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne     
  realizowane na podstawie porozumień ( umów )    
  między jednostkami samorządu terytorialnego 53.560 
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6. 750 Administracja publiczna    3.450.770     
              75011 Urzędy wojewódzkie                283.000     
               4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   220.000     
               4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  17.000                    
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  39.000 
 4120 Składki na Fundusz Pracy  7.000 
 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 170.000   
            3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  163.000        
        4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  5.000                                  
 4300 Zakup usług pozostałych  1.000           
 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   
  telefonii stacjonarnej     1.000                      
                              
 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 2.861.000 
                3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.000       
                4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  1.880.000    
                4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  140.000    

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  249.000    
  4120 Składki na Fundusz Pracy  48.000   
  4140 Wpłaty na PFRON  12.000   
   4170 Wynagrodzenia bezosobowe  2.000    
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  130.000  
  4260 Zakup energii  60.000   
  4280 Zakup usług zdrowotnych  2.000        
  4300 Zakup usług pozostałych  140.000   
  4350 Zakup usług dostępu do  sieci Internet  8.000                             
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
  telefonii komórkowej                        6.000          
  4370 Opłaty z tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych  
  telefonii stacjonarnej    35.000 
  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe   1.000   
 4430 RóŜne opłaty i składki    10.000  
 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60.000   
 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 
  korpusu słuŜby cywilnej  20.000  
 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych  2.000   
 4750 Zakup akcesoriów  komputerowych, w tym 
  programów i licencji  30.000   
 6060 Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek   
  budŜetowych  10.000 
 
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  65.000  
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  25.000 
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               4300 Zakup usług pozostałych  40.000 
              75095 Pozostała działalność  71.770 

         4210           Zakup materiałów i wyposaŜenia                                            5.770  
  4260 Zakup energii  5.000  
  4300 Zakup usług pozostałych  10.000   
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
  z telefonii komórkowej  5.000  
 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
  telefonii stacjonarnej  6.000 
 4430 RóŜne opłaty i składki  40.000 

 
7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  3.367  
 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
  kontroli i ochrony prawa  3.367   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  1.760  
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  290  
 4120 Składki na Fundusz Pracy  50  
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  1.267 
 
8. 754               Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
                      przeciwpoŜarowa  247.500  
 75405           Komendy powiatowe policji  2.500  
 3000              Wpłaty jednostek na fundusz celowy  2.500   
 
 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarniczej 25.000 

6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną 
                                  między jednostkami samorządu terytorialnego  
                                  na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
                                  i zakupów inwestycyjnych  25.000 
 
 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne  220.000  
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  1.250   
 4120 Składki na Fundusz Pracy  250   
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  27.000   
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  100.500  
 4260 Zakup energii  37.000 
 4270 Zakup usług remontowych  25.000  
 4280 Zakup usług zdrowotnych  5.000  
 4300 Zakup usług pozostałych  17.000  
 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
  telefonii stacjonarnej  3.000  
 4430 RóŜne opłaty i składki  4.000  
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9. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
  i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 130.000   
 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
  naleŜności budŜetowych  130.000   
 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  90.000 
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  5.000  
 4120 Składki na Fundusz Pracy  1.000   
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  34.000  
 
10. 757 Obsługa długu publicznego  267.000  
 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów  
  i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego 267.000  
 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 

      lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 
  terytorialnego kredytów i poŜyczek  267.000 
 
11. 758 RóŜne rozliczenia  650.000  
 75818 Rezerwy ogólne i celowe  650.000  
 4810 Rezerwy   350.000  
 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000 
 
12. 801 Oświata i wychowanie  24.727.030   
 80101 Szkoły podstawowe  11.282.230  
 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 399.530  
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  5.998.310  
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  558.600  
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  1.053.910   
 4120 Składki na Fundusz Pracy  170.005   
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  249.300   
 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  
  i ksiąŜek  11.000   
 4260 Zakup energii  244.675  
 4270 Zakup usług remontowych  66.000  
 4280 Zakup usług zdrowotnych  6.900  
 4300 Zakup usług pozostałych  62.000  
 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  6.500  
 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
   telefonii stacjonarnej  13.500  
 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  4.800  
 4430 RóŜne opłaty i składki  7.000  
 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
  Socjalnych  473.000  
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 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych  10.050 
 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym  
  programów i licencji  8.950  
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1.938.200   
 
             80104 Przedszkola  5.257.450 

 2310  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania  
  bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
  ( umów ) między jednostkami samorządu   
  terytorialnego  6.000  
 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 136.400  

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  2.737.840 
             4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  248.300   
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  472.790  
 4120 Składki na Fundusz Pracy  76.430  
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  63.500  
 4220 Zakup środków Ŝywności  413.000  
 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
  i ksiąŜek  11.690  
 4260 Zakup energii  116.100  
 4270 Zakup usług remontowych  48.000  
 4280 Zakup usług zdrowotnych  3.000  
 4300 Zakup usług pozostałych  21.600  
 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  4.350  

 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
  telefonii stacjonarnej  6.250  
 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  2.250  
 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
  Socjalnych  181.400  
 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych  2.250   
 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 
  i licencji  1.300  
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 700.000  
 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek   
  budŜetowych  5.000  
 

 80110 Gimnazja  4.990.140  
 2540 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej 
  jednostki systemu oświaty  400.000   
 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 197.540   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  2.924.600  
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  270.300 
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             4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                513.610 
 4120 Składki na Fundusz Pracy   82.910  
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  105.500   
 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  
  i ksiąŜek  6.000   
 4260 Zakup energii  182.380   
 4280 Zakup usług zdrowotnych  3.900  
 4300 Zakup usług pozostałych  71.200 
 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  4.400  
 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
  telefonii stacjonarnej  7.400   
 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  3.600   
 4430 RóŜne opłaty i składki  10.000  
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
  Socjalnych  193.000  

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
 drukarskiego i urządzeń kserograficznych  6.700  
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym  
 programów i licencji  7.100  
 
80113 DowoŜenie uczniów do szkół       185.000   
2820 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub 
 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
 stowarzyszeniom  50.000  
4300 Zakup usług pozostałych  135.000   

 
 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół  650.250   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  464.100  
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  39.400  
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  70.600  
 4120 Składki na Fundusz Pracy  11.400  
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia   19.000  
 4260 Zakup energii  7.300  
 4280 Zakup usług zdrowotnych  600  
 4300 Zakup usług pozostałych  8.500  
 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
  telefonii stacjonarnej  7.300  
 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  850  
 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
  Socjalnych  12.800   
 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami 
  korpusu słuŜby cywilnej  3.100  
 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych  4.200 
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4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym   
 programów i licencji  1.100  

 
 80130 Szkoły zawodowe  1.201.700 
 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  49.300 
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   746.300 
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   68.900 
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   130.200 
 4120 Składki na Fundusz Pracy  21.200 
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia   60.000 
 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 2.000 
 4260 Zakup energii  17.500 
 4270 Zakup usług remontowych   10.000 
 4280 Zakup usług zdrowotnych  950 
 4300 Zakup usług pozostałych  8.000 
 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   750 
 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
  telefonii stacjonarnej   4.400 
 4410 PodróŜe krajowe słuŜbowe   300 
 4430 RóŜne opłaty i składki   2.200 
 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77.400 
 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu   
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych  800 
 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym    
  programów i licencji   1.500 
 
 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  104.690  
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  8.200  
 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  6.000  
 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami  
  korpusu słuŜby cywilnej  90.490 
  
 80148 Stołówki szkolne  1.055.570   
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  425.500  
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  36.300   
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  70.300  
 4120 Składki na Fundusz Pracy  11.470   
 4220 Zakup środków Ŝywności  490.000   
 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
  Socjalnych  22.000 
 
13. 851 Ochrona zdrowia  150.000   
 85153 Zwalczanie narkomanii  2.000   
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  1.000  
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 4300 Zakup usług pozostałych  1.000   
 
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  148.000  
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  4.000   
 4120 Składki na Fundusz Pracy  1.000   
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  70.000   
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  10.000   
 4300 Zakup usług pozostałych  63.000 
 
14. 852 Pomoc społeczna  7.285.830 
 85202 Domy pomocy społecznej                    250.000    

4330 Zakup usług przez  jednostki samorządu 
 terytorialnego od innych jednostek samorządu 
 terytorialnego                                                                   250.000  

 
 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
  emerytalne i rentowe z  ubezpieczenia społecznego      5.788.000 
 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń               2.000 
 3110 Świadczenia społeczne  5.592.300  
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  110.000 
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  9.100  
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  51.000  
 4120 Składki na Fundusz Pracy  3.000  
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1.000  
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  1.000  
 4260 Zakup energii  2.500  
 4280 Zakup usług zdrowotnych  250  
 4300 Zakup usług pozostałych  5.000  
 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
  telefonii stacjonarnej  4.000  
 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  50  
 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.000  
 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami   
  korpusu słuŜby cywilnej  500  
 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym   
  programów i licencji  1.300 
  
 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
  za osoby pobierające niektóre świadczenia  
  z pomocy społecznej,  niektóre świadczenia  
  rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
  w centrum integracji społecznej  13.830  
 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  13.830 
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 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  205.300  
 3110 Świadczenia społeczne  205.300   
 
 85215 Dodatki mieszkaniowe  8.000  
 3110 Świadczenia społeczne  8.000  
 85216 Zasiłki stałe  64.700 
 3110 Świadczenia społeczne   64.700 
 
 85219 Ośrodki pomocy społecznej  569.000  
 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.000  
 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  410.000 
 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  26.000  
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  62.000  
 4120 Składki na Fundusz Pracy  10.000  
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  2.000  
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  2.000  
 4260 Zakup energii  5.000   
 4280 Zakup usług zdrowotnych  300  
 4300 Zakup usług pozostałych  19.200  
 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
  telefonii stacjonarnej  8.000  
 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe  1.000   
 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń  
  Socjalnych  13.000 

4700 Szkolenia pracowników nie będącymi członkami 
 korpusu słuŜby cywilnej  500   
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
 drukarskiego i urządzeń kserograficznych  1.000  
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
 programów i licencji  3.000   

 
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
  opiekuńcze  287.000  
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  2.000  
 4120 Składki na Fundusz Pracy  300 
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  30.000  

 4300 Zakup usług pozostałych  254.700  
 
 85295 Pozostała działalność  100.000   
 3110 Świadczenia społeczne  100.000 
 
15. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                 646.343  
          85401 Świetlice szkolne  392.010      
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             3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     20.910       
             4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   272.600     
       4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  25.200      
       4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  48.500      
      4120 Składki na Fundusz Pracy  8.000     
           4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.800  
 
 85415 Pomoc materialna dla uczniów  50.000    
       3240 Stypendia dla uczniów  50.000   
  
 85495 Pozostała działalność  204.333 
 4178 Wynagrodzenia bezosobowe  151.740  
 4179 Wynagrodzenia bezosobowe  26.778  
 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne  3.552 
 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne  627 
 4128 Składki na Fundusz Pracy  573 
 4129 Składki na Fundusz Pracy  101   
 4218 Zakup materiałów i wyposaŜenia  165 
 4219 Zakup materiałów i wyposaŜenia  29 
 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 816 
 4249  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 144 
 4308 Zakup usług pozostałych  14.790 
 4309 Zakup usług pozostałych  2.610 
 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet  1.122 
 4359  Zakup usług dostępu do sieci Internet  198 
 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   
  telefonii komórkowej  925 
 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   
  telefonii komórkowej  163 
 
16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.157.998 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  3.428.998  
 4430 RóŜne opłaty i składki  5.000  
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 179.000 
 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1.926.069 
 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1.318.929 
              
 90003 Oczyszczanie miast i wsi  98.000   
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  30.000   
 4300 Zakup usług pozostałych  68.000   
  
 90013 Schroniska dla zwierząt  15.000   
 4300 Zakup usług pozostałych  15.000  
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 90015             Oświetlenie ulic, placów i dróg  510.000 
 4260 Zakup energii  190.000   
 4300 Zakup usług pozostałych  90.000   
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 230.000  
 
 90017 Zakłady gospodarki komunalnej  100.000   

2650 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla  
 zakładu budŜetowego  100.000  
 - dotacje dla ZGK w Soninie – dopłata do  
 ceny ścieków  100.000  

 
 90095 Pozostała działalność  6.000   
 4300 Zakup usług pozostałych  6.000   
 
17. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.661.000  
 92113 Centra kultury i sztuki  1.648.000  

2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 
 instytucji kultury – dotacja dla C.K. Gminy 
 Łańcut  1.648.000  
 

 92120 Ochrona i konserwacja zabytków  3.000  
 4270 Zakup usług remontowych  3.000   
 
 92195 Pozostała działalność  10.000   
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  10.000  
 
18. 926 Kultura fizyczna i sport  368.000  
 92601 Obiekty sportowe  100.000  
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  2.000  
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  24.500  
 4260 Zakup energii  8.500  
 4300 Zakup usług pozostałych  15.000   
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 50.000   
 
 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  268.000   
   2820 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub 
   dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
   stowarzyszeniom  260.000  
   - dotacje na realizację zadań sportowych 
   na terenie gminy  260.000  
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  8.000   
  Razem wydatki:  51.297.163  
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5. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.948.375 
zł jak poniŜej:   

  
 750 Administracja publiczna  126.668   
 75011 Urzędy wojewódzkie 126.668  
 1.  Wydatki bieŜące, z tego: 126.668   
   a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 126.668 
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126.668  
 
 751 Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej, 
   kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.367   
 75101 Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej, 
   kontroli i ochrony prawa  3.367  
 1.  Wydatki bieŜące, z tego: 3.367  
   a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 3.367 
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.100 
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych  zadań 1.267 
  
 852 Pomoc społeczna 5.818.340 
 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia  
   z funduszu alimentacyjnego oraz składki   
   na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
   z ubezpieczenia społecznego 5.778.000 
 1.  Wydatki bieŜące, z tego: 5.778.000 
   a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 183.700   
   - wynagrodzenie  i składki od nich naliczane 174.100 
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych  zadań 9.600 
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.594.300 
 85213 Składki  na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  
   za osoby pobierające niektóre świadczenia  
   z pomocy społecznej, niektóre świadczenia  
   rodzinne za  osoby uczestniczące w zajęciach 
   w centrum integracji społecznej 4.340 
 1.  Wydatki bieŜące, z tego: 4.340 
   a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 4.340 
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych  zadań 4.340 
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
   opiekuńcze 36.000 
 1.  Wydatki bieŜące, z tego: 36.000 
   a) wydatki jednostek budŜetowych, w tym na: 36.000 
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.000 
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§ 2 
 

1. Ustala się deficyt budŜetu gminy w wysokości 8.220.000 zł.  Źródłem pokrycia 
planowanego deficytu w wysokości 8.220.000 zł ustala się: 

 - długoterminowe kredyty budŜetowe w kwocie 5.520.000 zł 
 - długoterminowe poŜyczki w kwocie 2.700.000 zł 
2. Ustala się przychody budŜetu gminy w wysokości 9.070.000 zł w tym: 
 - długoterminowe kredyty w kwocie 6.370.000 zł  
 - długoterminowe poŜyczki w kwocie 2.700.000 zł 
3. Ustala się rozchody budŜetu gminy w wysokości 850.000 zł, w tym: 
 - spłatę zaciągniętej poŜyczki – 118.000 zł 
 - spłata zaciągniętych kredyt – 732.000 zł 
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych  kredytów i poŜyczek w 

kwocie 9.070.000 zł, w tym: 
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy w kwocie      

8.220.000 zł,  
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 

i poŜyczek w wysokości 850.000 zł. 
 

§ 3 
 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 350.000 zł 
2.  Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w gminie w 

wysokości 300.000 zł 
 

§ 4 
 

 Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne: 
 

1. Rozwój  infrastruktury komunalnej w Gminie Łańcut, z tego: 
 a) zmniejsza się limit wydatków na rozwój infrastruktury komunalnej w 2010 r. 

o kwotę 109.327 zł, w tym: 
 * modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Handzlówce i zagospodarowanie 

jego otoczenia na cele działalności społeczno-kulturalnej – kwota 109.327 zł – 
zmniejszenie następuje w związku z mniejszą kwotą robót wynikłą po 
przetargu. 

 
§ 5 

 
Wyodrębnia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w łącznej 
kwocie 8.509.817 zł, z tego na:  
 - rozwój infrastruktury komunalnej w Gminie Łańcut – kwota 3.368.417 zł  
 - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Łańcut – kwota 2.663.200 zł 
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- rozwój infrastruktury oświatowej, sportowej i rekreacyjnej w Gminie 
Łańcut – kwota 2.478.200 zł 

 
§ 6 

 
Wyodrębnia się limity wydatków na programy  i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej w wysokości 3.572.750 zł zgodnie                    
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 7 
 
Ustala się wydatki na przedsięwzięcia  realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego          
w wysokości 177.660 zł z tego: 
 
Dział 600 Transport i łączność 177.660 zł   
 60016 Drogi publiczne gminne 177.660 zł 
  a) wydatki bieŜące, w tym: 177.660 zł 
  * Sołectwo Albigowa – remont dróg gminnych 19.740 zł 
  * Sołectwo Cierpisz- remont dróg gminnych 19.740 zł 
  * Sołectwo Głuchów – remonty dróg gminnych 19.740 zł 
  * Sołectwo Handzlówka – remont dróg gminnych 19.740 zł 
  * Sołectwo Kosina – remont dróg gminnych 19.740 zł 
  * Sołectwo Kraczkowa – remont dróg gminnych 19.740 zł 
  * Sołectwo Rogóźno – remont dróg gminnych 19.740 zł 
  * Sołectwo Sonina – remont dróg gminnych 19.740 zł 
  * Sołectwo Wysoka – remont dróg gminnych 19.740 zł 

 
§ 8 

 
Uchwala się plan przychodów zakładów budŜetowych w wysokości     2.759.400 zł  
i wydatków w wysokości 2.660.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 9 
 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
na kwotę 150.000 zł i wydatki wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i  
Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na kwotę 148.000 zł oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 2.000 zł. 
 

§ 10 
 

Określa się dochody z tytułu wpłat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska 
w wysokości 28.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 28.000 zł, w tym: 
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- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - wywóz odpadów 
wielkogabarytowych z terenu gminy 22.000 
zł 
-  edukacja  ekologiczna  (  nagrody w  konkursach  ekologicznych,  akcja 
„ Sprzątanie świata ") 6.000 zł 

§11 

Ustala się dotacje udzielone z budŜetu gminy w wysokości 4.855.398 zł zgodnie z 
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§12 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 
1.     Dokonywania zmian planu wydatków budŜetu gminy w zakresie planu 

wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 
2.       Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budŜetowych do 

dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieŜących, w tym na 
uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, między paragrafami w ramach 
rozdziału. 

3.  Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ 
bank prowadzący obsługę budŜetu gminy. 

§13 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§14 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2010 r. 
i podlega ogłoszeniu w „Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego". 
 

 


