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Uchwała Budżetowa Gminy Bojanów na rok 2017 

Nr XIX/150/2017 

Rady Gminy Bojanów  

z dnia 5 stycznia 2017 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 211, 

 art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  

(Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.), – Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 29.042.499,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące -  28.072.499,00  zł; 

2) dochody majątkowe – 970.000,00zł; 

- jak poniżej: 

 

 

Dochody bieżące 

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan 

010   Rolnictwo i łowiectwo 4.000,00 

 01095  Pozostała działalność       4.000,00 
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0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

4.000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 70.500,00 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70.500,00 

0550 Wpływy z opłat  z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 500,00 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

70.000,00 

750   Administracja publiczna 84.835,00 

75011  Urzędy wojewódzkie 67.835,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

67.835,00 

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16.900,00 

0690 
Wpływy z różnych opłat: zwrot kosztów upomnień, opłaty za specyfikację 

przetargową, opłaty za użytkowanie przystanków autobusowych 
2.000,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia  z lat ubiegłych  14.900,00 

75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 
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  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

100,00 

751 
  

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 
1.533,00 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.533,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

1.533,00 

756 
  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
3.905.819,00 

75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 800,00 

0350 
 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 

formie karty podatkowej 
800,00 

75615 

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

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

organizacyjnych 

655.502,00 

0310  Wpływy z podatek od nieruchomości 360.000,00 

0320 Wpływy z podatku  rolnego 620,00 

0330 Wpływy z podatku leśnego 294.000,00 
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0340  Wpływy z podatku  od środków transportowych 882,00 

 

75616 

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych 

620.000,00 

0310  Wpływy z  podatek od nieruchomości 300.000,00 

0320  Wpływy z podatku rolnego 180.000,00 

0330  Wpływy z podatku leśnego 25.000,00 

0340  Wpływy z podatku od środków transportowych 32.000,00 

0360  Wpływy z podatku od spadków i darowizn 18.000,00 

0430 Wpływy z opłaty targowej 4.000,00 

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60.000,00 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 

75618 
 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw 
109.000,00 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14.000,00 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75.000,00 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za zajęcie pasa drogowego 
20.000,00 
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75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.520.517,00 

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.520.517,00 

758   Różne rozliczenia 12.898.780,00 

75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.240.963,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.240.963,00 

75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.264.355,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.264.355,00 

75814  Różne rozliczenia finansowe 15.000,00 

0920 Pozostałe odsetki 15.000,00 

75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 378.462,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 378.462,00 

801   Oświata i wychowanie 522.480,00 

80101 

 Szkoły podstawowe 11.640,00 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

11.640,00 

80103  Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 41.478,00 
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 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 
41.478,00 

80104  Przedszkola 279.362,00 

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10.000,00 

0670 
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 

z zakresu wychowania przedszkolnego 
40.000,00 

0830 Wpływy z usług 30.000,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 
199.362,00 

 
80148  Stołówki szkolne 190.000,00 

 0830 Wpływy z usług 190.000,00 

852   Pomoc społeczna 805.150,00 

85203  Ośrodki wsparcia 393.480,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gminnym) ustawami 

393.480,00 

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. 

35.400,00 
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2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

9.300,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 
26.100,00 

85214 
 

Zasiłki  okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
68.700,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 
68.700,00 

85216  Zasiłki stałe 158.500,00 

 

 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 
158.500,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 84.170,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

10.300,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 
73.870,00 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.900,00 
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2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

29.900,00 

85295  Pozostała działalność 35.000,00 

 0690 Wpływy z różnych opłat 35.000,00 

855 

 

 

 

 

 

 

 

  Rodzina 9.373.600,00 

85501  Świadczenia wychowawcze 5.576.400,00 

 

2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej  zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym ), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

5.576.400,00 

85502 
 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
3.797.200,00 

 

0900 

Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie  

z  przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 

 w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 

10.000,00 

0920 Pozostałe odsetki 20.000,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami 

3.737.200,00 
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2910 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie  

z  przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 

 w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości  

30.000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 405.802,00 

90002  Gospodarka odpadami 401.802,00 

 0490 
Wpływy  z innych lokalnych opłat  pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego  na podstawie odrębnych ustaw 
401.802,00 

90019 
 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska 
4.000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat  4.000,00 

Razem dochody bieżące : 28.072.499,00 

Dochody majątkowe 

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan 

010   Rolnictwo i łowiectwo    10.000,00 

 

01095  Pozostała działalność   10.000,00 

 0770 
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego  nieruchomości  
 10.000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa      100.000,00 
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70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami     100.000,00 

0770 
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego  nieruchomości  

   100.000,00 

926   Kultura fizyczna i sport       860.000,00 

92695  Pozostała działalność       860.000,00 

6260 
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

sektora finansów publicznych 

     860.000,00 

Razem dochody majątkowe :   970.000,00 

Ogółem: 29.042.499,00 
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                                                                                                    § 2 

 

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie  29.042.499,00 zł, w tym; 

1) wydatki bieżące  25.658.543,33 zł , 

2) wydatki majątkowe  3.383.955,67 zł , 

- jak poniżej: 

 

 

 

Dział Rozdział §  Plan 

010   Rolnictwo i łowiectwo 63.612,00 

01008  Melioracje wodne 60.000,00 

Wydatki bieżące 60.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 60.000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 60.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 60.000,00 

01030  Izby rolnicze 3.612,00 

Wydatki bieżące 3.612,00 

z tego:  

2) dotacje na zadania bieżące 3. 612,00 

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów 

z podatku rolnego 

3.612,00 

020   Leśnictwo 1.520,00 

Gospodarka leśna 1.520,00 
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02001  Wydatki bieżące 1.520,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 1.520,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.520,00 

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  1.520,00 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 184.500,00 

40002  Dostarczanie wody 184.500,00 

Wydatki bieżące 124.500,00 

z tego:  

2) dotacje na zadania bieżące 124.500,00 

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 124.500,00 

 Wydatki majątkowe 60.000,00 

z tego:   

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa nowych odcinków 

sieci wodociągowej  

60.000,00 

600   Transport i  łączność 1.181.607,00 

60014  Drogi publiczne powiatowe 700.000,00 

  
 

Wydatki majątkowe 

z tego: 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 

700.000,00 

z tego:   

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 700.000,00 

 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie   własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

700.000,00 

60016  Drogi publiczne gminne 441.607,00 

Wydatki bieżące 426.000,12 
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  z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 426.000,12 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 421.000,12 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,12 

4270 Zakup usług remontowych  310.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 105.000,00 

4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 

 Wydatki majątkowe 15.606,88 

 z tego:   

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.606,88 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie chodnika z 

kostki brukowej o dł. 250 m na odcinku od przystanku Kozły do placu zabaw  

15.606,88 

60017  Drogi wewnętrzne 20.000,00 

  Wydatki bieżące 20.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 20.000,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.000,00 

4270 Zakup usług remontowych 15.000,00 

60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.000,00 

  Wydatki bieżące 20.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 20.000,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,00 
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4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 

5.000,00 
 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.000,00 

4270 Zakup usług remontowych 15.000,00 

 

700 

  Gospodarka mieszkaniowa 35.000,00 

70005 

 

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35.000,00 

Wydatki bieżące 35.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 35.000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 35.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 

 

 

 

34.000,00 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego     1.000,00 

710   Działalność usługowa 150.000,00 

71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 150.000,00 

Wydatki bieżące 150.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 150.000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 150.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych  150.000,00 

720   Informatyka 68.020,00 

72095 

 

 

 Pozostała działalność 68.020,00 

Wydatki bieżące 68.020,00 

z tego:  

   1) wydatki jednostek budżetowych 68.020,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 68.020,00 

4300 Zakup usług pozostałych  

 

68.020,00 

  Administracja publiczna 2.687.961,00 
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750 75011  Urzędy wojewódzkie       67.835,00              

49.483,00 Wydatki bieżące        67.835,00               

49.483,00 z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 67.835,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.633,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.900,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.388,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.345,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.202,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.202,00 

75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 71.000,00 

  Wydatki bieżące 71.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 71.000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia              1.000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.000,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70.000,00 

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     2.020.530,00 

 Wydatki bieżące     2.020.530,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 2.017.530,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.714.790,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.270.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 110.000,00 
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4100

wyn

agro

dzen

ia 

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne  35.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 235.980,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 33.810,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00 

 b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 302.740,00 

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.000,00 

4260 Zakup energii 60.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  10.000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.500,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.240,00 

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10.000,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12.000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000,00 

75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

 Wydatki bieżące 100,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 100,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000,00 
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75075  Wydatki bieżące 50.000,00 

z tego:  

 

 

 

 

 

 

1) wydatki jednostek budżetowych 50.000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 50.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 

75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 332.070,00 378.496,00 

  wydatki bieżące 378.496,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 377.896,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 358.976,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 291.237,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  17.000,00 

4110 

skła

d 

Składki na ubezpieczenia społeczne 46.457,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 4.282,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.920,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 

4300 Zakup usług pozostałych 

 

6.500,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.470,00 

4480 Podatek od nieruchomości 150,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 

Pozostała działalność 100.000,00 
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75095  Wydatki bieżące 100.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 70.000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 70.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 

4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30.000,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

                          

1.533,00 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.533,00 

Wydatki bieżące 1.533,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 1.533,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.434,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.200,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 29,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 99,00 

4300 Zakup usług pozostałych 99,00 

 

,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           368.884,00 

75412  Ochotnicze straże pożarne 168.884,00 

Wydatki bieżące 168.884,00 

z tego:  
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1) wydatki jednostek budżetowych 153.884,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.940,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.200,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38.640,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 111.944,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 

4260 Zakup energii 50.000,00 

4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 9.000,00 

4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 

1.000,00 

4430 Różne opłaty i składki 15.000,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.944,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.000,00 

   Wydatki majątkowe 

z tego: 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

200.000,00 

z tego:   

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do 

sektora finansów publicznych 

200.000,00 

757   Obsługa długu publicznego 

 

 

 

155.000,00 

75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

155.000,00 

Wydatki bieżące 155.000,00 

z tego:  
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6) obsługa długu 155.000,00 

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 155.000,00 

758   Różne rozliczenia 255.120,00 

75818  Rezerwy ogólne i celowe   255.120,00 

Wydatki bieżące   255.120,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych  255.120,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  255.120,00 

4810 Rezerwy:  ogólna -176.070,00 zł, celowa na zarz. kryzysowe -79.050,00 zł 

 

 

 

 

 255.120,00 

801   Oświata i wychowanie 8.119.613,00 

80101  Szkoły podstawowe             4.019.322.00 

Wydatki bieżące 4.019.322,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 3.843.976,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.322.099,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.550.956,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 209.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 490.448,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy  71.695,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 521.877,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43.000,00 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.500,00 

4260 Zakup energii 196.600,00 

4270 Zakup usług remontowych 3.200,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 3.200,00 

4300 Zakup usług pozostałych 46.000,00 
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4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.300,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 3.100,00 

4430 Różne opłaty i składki 10.700,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182.977,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5.000,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.300,00 

 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 175.346,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 175.346,00 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 164.551,00 

Wydatki bieżące 164.551,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 157.401,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118.621,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90.691,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.330,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 2.600,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 38.780,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  2.700,00 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500,00 

4260 Zakup energii 15.100,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

10.000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 
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4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 320,00 

 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.150,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.150,00 

80104  Przedszkola       918. 760,00 

Wydatki bieżące 918.760,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 867.760,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 707.181,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 542.227,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.400,00 

4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 105.428,00 

4120 Składki na fundusz pracy 15.126,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 160.579,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000,00 

4260 Zakup energii 64.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 

4300 Zakup usług pozostałych 14.800,00 

 

 

 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 

25.000.00 

4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.500,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 700.00 

4430 

4430

0443

0 

Różne opłaty i składki 2.900,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.549,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.730.00 
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4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  600,00 

 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.000,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31.000,00 

  3) Dotacje i subwencje  20.000,00 

2310 Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie  porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego 

 

 

 

poro 

poro 

 

 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

20.000,00 

80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 8.000,00 

  Wydatki bieżące 8.000,00 

 z tego:  

 1) wydatki jednostek budżetowych 8.000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.000,00 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 

8.000,00 

80110  Gimnazja  1.824.628,00 

Wydatki bieżące 1.824.628,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 1.736.128,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.497.700,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.135.500,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 223.500,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 31.700,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 238.428,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.000,00 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.000,00 
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4260 Zakup energii 88.000,00 

4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1.300,00 

4300 Zakup usług pozostałych 24.000,00 

4360 

0 

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  200,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 2.000,00 

4430 Różne opłaty i składki 2.500,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.928,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.000,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 

 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.500,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88.500,00 

80113  Dowożenie uczniów do szkół   202.542,00 

Wydatki bieżące 202.542,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 202.542,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.242,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.932,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27.310,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 170.300,00 

4300 Zakup usług pozostałych 170.000,00 

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  39.219,00 

Wydatki bieżące 39.219,00 

z tego:  
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1) wydatki jednostek budżetowych 39.219,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 

 

39.219,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  3.700,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35.519,00 

80148  Stołówki szkolne i przedszkolne  573.758,00 

Wydatki bieżące 573.758,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 572.658,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283.600,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36.900,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 4.600,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 289.058,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.800,00 

4220 Zakup środków żywności 256.000,00 

4280 Zakup usług medycznych 900,00 

4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.658,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 

4700

- 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.100,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.100,00 



26 

 

80149  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

 

 dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

54.442,00 

Wydatki bieżące       54.442,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 52.262,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.840,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.700,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.900,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.310,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 930,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.422,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.500,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.940,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 182,00 

 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.180,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.180,00 

80150  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych  oraz 

szkołach artystycznych 

306.191,00 

Wydatki bieżące    -     306.191,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 295.891,00 
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 270.070,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206.400,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.400,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38.700,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 5.570,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 25.821,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.500,00 

4260 Zakup energii 10.000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.170,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 251,00 

 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.300,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.300,00 

80195  Pozostała działalność  8.200,00 

Wydatki bieżące 8.200,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 8.200,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.100,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.100,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 

 

 

 

 

 

2.100,00 

851   Ochrona zdrowia 85.000,00 

85117  Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 10.000,00 
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  Wydatki bieżące 10.000,00 

z tego:  

2) dotacje na zadania bieżące 10.000,00 

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

 

10.000,00 

85153  Zwalczanie narkomanii 3.000,00 

Wydatki bieżące 3.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 3.000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,00 

Wydatki bieżące 72.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 42.000,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 

 

29.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

 

19.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne 6.000,00 

 2) dotacje na zadania bieżące 30.000,00 

2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

 

30.000,00 

852   Pomoc społeczna 1.509.561,00 

Domy pomocy społecznej 220.000,00 
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85202  Wydatki bieżące 220.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 220.000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 220.000,00 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 

220.000,00 

85203  Ośrodki wsparcia 393.480,00 

Wydatki bieżące 393.480,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 393.236,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 347.600,00 

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 265.000,00 

4040 

doda

tkow

e 

wyn

agro

dze

mnie 

rocz

ne 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  51.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 7.000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 45.636,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.500,00 

4220 Zakup środków żywności 7.000,00 

4260 Zakup energii 10.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 

4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.300,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 

4430 Różne opłaty i składki 2.000,00 
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4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.500,00 

4480 Podatek od nieruchomości 1.504,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 432,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 244,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 244,00 

85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  2.000,00 

  Wydatki bieżące 2.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 2.000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1.000,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 

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 

35.400,00 

Wydatki bieżące 35.400,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 35.400,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 35.400,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35.400,00 

85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

118.700,00 

Wydatki bieżące       118.700,00 

z tego:  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 118.700,00 
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3110 Świadczenia społeczne 118.700,00 

85215  Dodatki mieszkaniowe 1.500,00 

Wydatki bieżące 1.500,00 

z tego:  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 

3110 Świadczenia społeczne 1.500,00 

85216  Zasiłki stałe 158.500,00 

Wydatki bieżące 158.500,00 

z tego:  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 158.500,00 

3110 Świadczenia społeczne 158.500,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 439.249,00 

Wydatki bieżące 439.249,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 427.949,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 387.549,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 301.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.200,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56.431,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 7.918,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 40.400,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500,00 

4300 Zakup usług pozostałych  14.000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 8.000,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.700,00 
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4480 Podatek od nieruchomości 200,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

 

 

 

2.500,00 

  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

 

z 

 

 

 

 

 

11.300,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

 

1.000,00 

3110 Świadczenia społeczne  10.300,00 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 70.732,00 

 Wydatki bieżące 70.732,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 70.632,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.338,00 

4010 Wynagrodzenie osobowe 25.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  1.890,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.096,00 

4120

0 

Składki na fundusz Pracy 1.417,00 

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 30.935,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.294,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

100,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

 

100,00 

85230 

 

Pomoc w zakresie dożywiania  60.000,00 

Wydatki bieżące 60.000,00 

z tego:  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,00 

3110 Świadczenia społeczne 60.000,00 

Pozostała działalność 10.000,00 
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85295  Wydatki bieżące 10.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 4.000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych  4.000,00 

 2) dotacje na zadania bieżące 4.000,00 

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  lub dofinansowanie zadań  

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

4.000,00 

  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 

3110 Świadczenia społeczne 2.000,00 

854 

 

 

  Edukacyjna opieka wychowawcza 94.494,00 

85401  Świetlice szkolne  55.094,00 

Wydatki bieżące 55.094,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 52.594,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.094,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.694,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.700,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.608,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.092,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.500,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

 

z 

 

 

 

2.500,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

 

2.500,00 

85415  Pomoc materialna dla uczniów  o charakterze socjalnym 30.000,00 

Wydatki bieżące 30.000,00 
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z tego:  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 

3240 Stypendia dla uczniów  30.000,00 

85416  Pomoc materialna  dla uczniów  o charakterze motywacyjnym 9.400,00 

 Wydatki bieżące 9.400,00 

z tego:  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.400,00 

3240 Stypendia dla uczniów  9.400,00 

855 

 

 

 

 

  Rodzina 9.436.210,00 

85501 

 

Świadczenia wychowawcze 5.576.400,00 

Wydatki bieżące 5.576.400,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 82.210,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.310,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.294,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   2.500,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   8.345,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy   1.171,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24,900,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych      300,00 

4300 Zakup usług pozostałych  9.000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe                500,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

 

 

 

4.000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

 

z 

 

5.494.190,00 
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3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

 

5.493.990,00 

3110 Świadczenia  społeczne 

 

     200,00 

85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3.797.200,00 

  Wydatki bieżące 3.797.200,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 348.550,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 297.361,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  3.500,00 

  4110 

4120 

Składki na ubezpieczenia społeczne 222.060,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.801,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 51.189,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych   200,00 

4300 Zakup usług pozostałych 9.789,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,00 

4560 Odsetki od  dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

 

 

 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w 

          10.000,00 

4580 Pozostałe odsetki  

 

          20.000,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000,00 

 2) dotacje na zadania bieżące           30.000,00 

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w 

wysokości 

          30.000,00 
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 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych      3.418.650,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   300,00 

3110 Świadczenia społeczne      3.418.350,00 

85504  Wspieranie rodziny 34.770,00 

 
 

Wydatki bieżące 34.770,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 34.670,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.376,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.000,00 

4110 

4120 

Składki na ubezpieczenia społeczne 4.714,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 662,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.294,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 

85508  Rodziny zastępcze  27.840,00 

  Wydatki bieżące 27.840,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 27.840,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27.840,00 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 

27.840,00 
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900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.137.509,00    

1.931.725,00 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  716.236,00 

Wydatki bieżące   192.930,00 

z tego:  

2) dotacje na zadania bieżące       192.930,00 

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego       192.930,00 

 Wydatki majątkowe        523.306,00 

z tego:   

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne       523.306,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa nowych odcinków 

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy  

      523.306,00 

90002  Gospodarka odpadami        401.802,00 

Wydatki bieżące       401.802,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 401.602,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.916,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.896,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.366,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.569,00 

4120 Składki na Fundusz pracy 1.085,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 348.686,00 

4300 Zakup usług pozostałych 342.592,00 

4260 Zakup energii     5.000,00 

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         1.094,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

 

z 

 

          200,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

 

          200,00 
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90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 320.000,00 

Wydatki bieżące 

 

 

290.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 290.000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 290.000,00 

4260 Zakup energii 200.000,00 

4270 Zakup usług remontowych  90.000,00 

 Wydatki majątkowe 30.000,00 

z tego:   

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy  

30.000,00 

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

korzystanie ze środowiska 

4.000,00 

Wydatki bieżące 4.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 4.000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 

90095  Pozostała działalność 695.471,00 

Wydatki bieżące 222.795,21 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 222.795,21 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  25.000,00 
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 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 197.795,21 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.930,21 

4260 Zakup energii 100.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 77.646,00 

4430 Różne opłaty i składki  5.000,00 

4520 Opłaty na rzecz  budżetów jednostek samorządu terytorialnego 219,00 

 Wydatki majątkowe 472.675,79 

z tego:   

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 472.675,79 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : 

 wykonanie ogrodzenia  w Bojanowie za Rzeką, 

 budowa przystanku w Pietropolu 

 budowa altany rekreacyjno – wypoczynkowej wraz z zapleczem 

sanitarnym i grillem w m-ci Laski, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472.675,79 
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    budowa siłowni zewnętrznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  

w m-ci Stany  

 budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu w m-ci Cisów Las 

 wykonanie ogrodzenia na placu szkolnym w m-ci Burdze 

 wykonanie utwardzonych miejsc postojowych i ogrodzenia w m-ci Ruda 

 zagospodarowanie  terenu wokół łowiska w Stanach 

 zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg 

 budynek garażowy, parking dla samochodów osobowych i  

      utwardzenie terenu 

       -    budowa instalacji fotowoltaicznych  na terenie gminy 

       -     budowa instalacji fotowoltaicznych  na budynkach użyteczności            

publicznej  

 

 

 

 

               

100.000,00                    

64.575,00                                

140.000,00 

20.000,00                          

15.000,00 

 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.037.000,00 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 557.000,00 

Wydatki bieżące 557.000,00 

z tego:  

2) dotacje na zadania bieżące 550.000,00 

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  

480.000,00 

550.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  7.000,00 

92116  Biblioteki 440.000,00 

Wydatki bieżące 440.000,00 

z tego:  

2) dotacje na zadania bieżące 440.000,00 

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

 

 

440.000,00 
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 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40.000,00 

  Wydatki bieżące 40.000,00 

z tego:  

2) dotacje na zadania bieżące 40.000.00 

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskich  obiektów zabytkowych  przekazane 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  

40.000,00 

926   Kultura fizyczna  1.470.355,00 

92601  Obiekty sportowe 21.078,00 

Wydatki bieżące 21.078,00 

z tego:  

Wydatki jednostek budżetowych 21.078,00 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.078,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  3.078,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  18.000,00 

92695  Pozostała działalność 1.449.277,00 

Wydatki bieżące 66.910,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 16.910,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.910,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.784,00 

4260 Zakup energii 8.910,00 

4300

0 

Zakup usług pozostałych 6.000,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            216,00 
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1. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.373.735,00 zł w  tym: 

          § 952  - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.373.735,00 zł, 

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.373.735,00 zł; 

       2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.373.735,00 zł. w tym: 

a) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  § 992  w kwocie 1.373.735,00 zł, 

  

        3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu  pożyczek i kredytów  zaciąganych w roku 2017  w  kwocie  1.873.735,00 zł, w tym: 

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.373.735 ,00 zł;  

b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł, w tym: 

             - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł, 

 

 2) dotacja na zadania bieżące        50.000,00 

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

       50.000,00 

   Wydatki majątkowe 1.382.367,00 

z tego:   

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.382.367,00 

Wydatki majątkowe 1.382.367,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

 

1.382.367,00 

OGÓŁEM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.042.499,00 

5.175,00 
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§ 4 

 W budżecie tworzy się rezerwy :  

1) ogólną w wysokości 176.070,00 zł,    

2) celową w wysokości 79.050,00 zł, na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 

 

§ 5 

 

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017 wynikające  z odrębnych ustaw: 

1. Stosownie do art.2  ust. 6 i 7 ustawy z dnia  21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014r. poz. 301 ze zm.) środki funduszu sołeckiego 

przeznacza się  na realizacje przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw , o których mowa w art. 5 tej  ustawy, które są zadaniami gminy, 

służą poprawie warunków życia mieszkańców  i są zgodne  ze strategią rozwoju gminy, 

2. Stosownie do art.6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz.250 

z późń.zm) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu  gospodarowania 

odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 obsługi administracyjnej tego systemu. 

3. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 487, ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art.111 tej ustawy wykorzystane 

będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania 
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narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 487, ze zm.); 

dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.  

4. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. z 2016 r, poz. 672, ze zm.) wpływy  

z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów 

przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym 

w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. 

 

§ 6 

 

 

Ustala się wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 272.848,21 zł, jak poniżej: 

 

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy  

Wydatki sołectw  

1. Sołectwo Bojanów 30.245,89 

2. 
Sołectwo Bojanów za 

Rzeką 
24.922,62 

3. Sołectwo  Laski 17.724,09 

4. Sołectwo  Korabina 16.605,00 
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5. 
Sołectwo  Kozły – 

Załęże 
15.606,88 

6. Sołectwo  Stany 30.245,89 

7. Sołectwo Przyszów III 12.098,36 

8. Sołectwo Przyszów I 30.245,89 

9. Sołectwo Maziarnia 19.478,36 

10. Sołectwo Gwoździec 25.467,04 

11. Sołectwo Cisów Las 13.338,44 

12. Sołectwo  Burdze 16.000,08 

13. Sołectwo  Ruda 20.869,67 
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Dział  Rozdział  paragraf Wyszczególnienie  Kwota 

SOŁECTWO BOJANÓW  

900 90095 4300 
Zagospodarowanie terenu 

przy ul. Szkolnej  
20.245,89 

900 90095 6050 
Budowa przystanku w 

Pietropolu 
10.000,00 

SOŁECTWO BOJANÓW ZA RZEKĄ 

900 90095 6050 
Wykonanie ogrodzenia 

przy przedszkolu 
24.922,62 

SOŁECTWO LASKI 

900 90095 6050 

Budowa altany 

rekreacyjno – 

wypoczynkowej wraz z 

zapleczem sanitarnym i 

grillem 

17.724,09 

SOŁECTWO KORABINA  
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600 60016 4300 

Zakup i dostawa  

kruszywa na bieżące 

uzupełnienie  

nawierzchni dróg 

gminnych  na terenie 

sołectwa Korabina  

16.605,00 

SOŁECTWO KOZŁY-ZAŁĘŻE  

600 60016 6050 

Chodnik z kostki 

brukowej o długości  250 

mb na odcinku od 

przystanku Kozły do 

placu zabaw  

15.606,88 

SOŁECTWO STANY  

900 90095 6050 

Budowa siłowni 

zewnętrznej  dla dzieci 

młodzieży i osób 

dorosłych w 

miejscowości Stany 

30.245,89 
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SOŁECTWO PRZYSZÓW III 

010 01008 4300 

Odmulanie rowów 

melioracyjnych  i  

wykonanie przepustów 

 

12.098,36 

 

SOŁECTWO PRZYSZÓW I 

010 01008 4300 

Odmulenie rowów na 

terenie sołectwa 

Przyszów 

15.245,89 

600 60016 4300 

Zakup i dostawa 

kruszywa na bieżące 

utrzymanie nawierzchni 

dróg  gminnych na 

terenie sołectwa  

Przyszów 

15.000,00 

SOŁECTWO MAZIARNIA  

921 92109 4210 Zakup wyposażenia 

pomieszczeń  socjalnych 

2.000,00 
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w budynku   Domu 

Kultury w Maziarni 

010 01008 4300 

Odmulenie rowów  

melioracyjnych 
15.000,00 

600 60016 4300 

Zakup i dostawa 

kruszywa na poprawę 

nawierzchni  dróg 

gminnych  

2.478,36 

SOŁECTWO GWOŹDZIEC  

754 75412 4270 

Wykonanie remontu 

remizy OSP 
5.000,00 

921 92109 4210 

Zakup wyposażenia  

pomieszczeń  socjalnych  

w budynku   w Domu 

Kultury w Gwoźdźcu  

5.000,00 

600 60016 4300 

Zakup i dostawa 

kruszywa na bieżące 

uzupełnienie nawierzchni 

15.467,04 
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dróg gminnych na terenie 

sołectwa  Gwoździec 

SOŁECTWO CISÓW LAS  

900 90095 6050 

Budowa ogrodzenia i 

zagospodarowanie terenu 

na działce o nr ewid. 499 

w miejscowości Cisów 

Las 

13.338,44 

SOŁECTWO BURDZE  

900 90095 6050 
Wykonanie ogrodzenia 

na placu szkolnym 
16.000,08 

SOŁECTWO RUDA  

900 

 

90095 6050 

Wykonanie 

utwardzonych miejsc 

postojowych i ogrodzenie 

na działce  1248 

20.869,67 
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                                                                                                                      § 7 

 

Ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 401.802,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  w kwocie 401.802,00 zł. 

jak poniżej: 

 

 

Dochody: 

Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Kwota 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  

401.802,00 

90002  Gospodarka odpadami 401.802,00 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw 

401.802,00 

Wydatki:  

Dział  Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

401.802,00 

90002  Gospodarka odpadami 401.802,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

200,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.896,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.366,00 
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4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 7.569,00 

4120 Składki na fundusz pracy 1.085,00 

4260 Zakup energii 5.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 342.592,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

1.094,00 

 

 

 

 

                                                                                                               § 8 

 

Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł. i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych  

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 72.000,00 zł. oraz gminnym programie przeciwdziałania 

narkomanii w kwocie 3.000,00 zł; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 

9.826.048,00zł;– jak poniżej: 
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Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan 

750 

 

 

  Administracja publiczna              67.935,00 

75011 

 

 Urzędy wojewódzkie             67.835,00              

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

67.835,00 

75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

100,00 

751 

 

 

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

 

1.533,00 

75101 

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.533,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

1.533,00 

852 

 

  Pomoc społeczna                   442.980,00 

85203  Ośrodki wsparcia 393.480,00 
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2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

393.480,00 

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. 

9.300,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

                      9.300,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 10.300,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

10.300,00 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze          29.900,00 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

                 29.900,00 

855   Rodzina 9.313.600,00 

 85501  Świadczenia wychowawcze 5.576.400,00 



55 

 

 

 

 

 

Dział Rozdział § Wydatki Plan 

750   Administracja publiczna             67.935,00 

75011  Urzędy wojewódzkie              67.835,00 

Wydatki bieżące              67.835,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 67.835,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.633,00 

  

2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej  zlecone gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym ), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

5.576.400,00 

 85502 
 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
3.737.200,00 

  

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

3.737.200,00 

Razem:           9.826.048,00  
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.900,00 

4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 9.388,00 

4120 Składki na fundusz pracy 1.345,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.202,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.202,00 

75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

Wydatki bieżące 100,00 

1) wydatki jednostek budżetowych 100,00 

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 100,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

1.533,00 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.533,00 

Wydatki bieżące 1.533,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 1.533,00 
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.434,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.200,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205,00 

4120 Składki na fundusz pracy 29,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 99,00 

4300 Zakup usług pozostałych 99,00 

852   Pomoc społeczna 442.980,00 

85203  Ośrodki wsparcia  393.480,00 

Wydatki bieżące 393.480,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 393.236,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 347.600,00 

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 265.000,00 

4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  51.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 7.000,00 
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4170 Wynagrodzenia bezosobowe  3.600,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 45.636,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.500,00 

4220 Zakup środków żywności 7.000,00 

4260 Zakup energii 10.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 

4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 

 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.300,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 

4430 Różne opłaty i składki 2.000,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.500,00 

4480 Podatek od nieruchomości 1.504,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 432,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 244,00 
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3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 244,00 

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 

             9.300,00 

Wydatki bieżące            9.300,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych           9.300,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            9.300,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                  9.300,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej  10.300,00 

 Wydatki bieżące 10.300,00 

z tego:  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.300,00 

3110 Świadczenia  społeczne 10.300,00 

 85228 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.900,00 

Wydatki bieżące 29.900,00 

z tego:  
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1) wydatki jednostek budżetowych 29.900,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.900,00 

4110 Składki  na ubezpieczenia społeczne 4.354,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy  611,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.935,00 

855   Rodzina 9.313.600,00 

 85501  Świadczenia wychowawcze 5.576.400,00 

 

 

Wydatki bieżące 5.576.400,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 82.210,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.310,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.294,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   2.500,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   8.345,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy   1.171,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24.900,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 
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4280 Zakup usług zdrowotnych      300,00 

4300 Zakup usług pozostałych  9.000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.494.190,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.493.990,00 

3110 Świadczenia  społeczne      200,00 

85502 
 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3.737.200,00 

  Wydatki bieżące 3.737.200,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 318.550,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 297.361,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  3.500,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 222.060,00 
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4120 Składki na Fundusz Pracy 1.801,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych              21.189,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych   200,00 

4300 Zakup usług pozostałych 9.789,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych          3.418.650,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    300,00 

3110 Świadczenia społeczne          3.418.350,00 

RAZEM 9.826.048,00 zł 

 

 

 

 

§ 9 

 

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – jak w załączniku nr 1. 
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§ 10 

 

Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000,00 zł, oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.000,00 zł. 

 

 

§ 11 

 

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Bojanowie, jak załącznik nr 2. 

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie w łącznej kwocie  317.430,00 zł, w tym: 

1) dotacje przedmiotowe: 

 w wysokości 124.500,00 zł na pokrycie różnicy cen wody do ilości 150 000 m³ (stawka do 1 m³ wody wynosi 0,83 zł). 

 w wysokości 192.930,00 zł na pokrycie różnicy cen odprowadzonych ścieków  w ilości 59.000 m³ (stawka do 1 m³  wynosi 3,27 zł) dla 

wszystkich odbiorców na terenie Gminy Bojanów 

 

§ 12 

 

 

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości  990.000,00 zł 

 Gminna Biblioteka Publiczna – 440.000,00 zł, 

 Gminny Ośrodek Kultury – 550.000,00 zł. 
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§ 13 

 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ( z wyłączeniem przeniesień miedzy działami), 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych ( z wyłączeniem  przeniesień między działami), 

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w bankach niewykonujących bankowej obsługi gminy, 

4) zaciągania w roku 2017  kredytów i pożyczek :  

 -na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł, 

5) ustala się maksymalną wysokość pożyczek w kwocie 100.000,00 zł 

 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 15 

 

 

Nadzór nad jej wykonaniem sprawuje Rada Gminy poprzez swoje Komisje. 

 

§ 16 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy.  


