
 
UCHWAŁA Nr XIV/96/07 

RADY GMINY W CMOLASIE 
z dnia 27 grudnia 2007r. 

 
 

w sprawie budŜetu Gminy Cmolas na 2008r. 
 
 
 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 51 ust. 2 i art. 61 ust.  
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.  
1591 z późn.zm.) art. 24 ust. 11, art. 165 ust. 1, art. 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)  
 

uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

 

1. Ustala się dochody budŜetu Gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem  
 Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 19.099.935 zł. w tym: 
 a) dochody bieŜące w wysokości 17.221.863 zł. w tym: 
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
   zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 
   w wysokości 3.726.408 zł. 
 b) dochody majątkowe w wysokości 1.878.072 zł. 
2. Ustala się wydatki budŜetu Gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej  
 uchwały w wysokości 19.218.604 w tym: 
 a) wydatki bieŜące w wysokości 14.604.450 zł. w tym: 
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  

  zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały  
  w wysokości 3.726.408 zł. 

 b) wydatki majątkowe w wysokości 4.614.154 zł. 
3. Ustala się deficyt budŜetu gminy w kwocie 118.669 zł.,  
4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat poŜyczek i kredytów w kwocie 526.248 zł. 
5. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budŜetu gminy w kwocie 118.669 zł. oraz  
 rozchodów z tytułu spłat rat poŜyczek i kredytów w kwocie 526.248 zł. ustala się  
 długoterminowy kredyt bankowy.  
6. Ustala się przychody budŜetu gminy w kwocie 644.917 zł. i rozchody budŜetu gminy 
 w kwocie 526.248 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  100.000 zł. 
2. Tworzy się rezerwę celową w zakresie zarządzania kryzysowego 20.000 zł.  
3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości  100.000 zł. 

 

 
§ 3 

 

1. Ustala się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na rok 2008 
w wysokości 2.419.633 zł. w tym na program pn.:  
a) „Racjonalna gospodarka energią w budynkach mienia komunalnego” -     2.419.633 zł. 

 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 
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§ 4 
 

1. Ustala się plan przychodów zakładów budŜetowych w wysokości 1.867.559 zł.  
i wydatków w wysokości 1.820.066 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej  
uchwały. 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budŜetowych w wysokości 232.322 zł. oraz 
plan wydatków nimi sfinansowany w wysokości 232.322 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 
do niniejszej uchwały. 

§ 5 
 
 
 

1. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 16.000 zł. i wydatków  
 w wysokości 16.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 6 
 

1. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne 
powiatowe” wydatki:  
a) w kwocie 300.000 zł. na pomoc finansową dla powiatu kolbuszowskiego na 

inwestycje na drogach powiatowych, 
b) w kwocie 32.000 zł. na pomoc rzeczową dla powiatu kolbuszowskiego polegającą na 

opracowaniu projektów budowy chodników i parkingu przy drogach powiatowych. 
 

§ 7 
 

 

1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na  
 kwotę 60.900 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  
 na rok 2008 na kwotę 60.900 zł. 
 

§ 8 
 

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budŜetowego - Zakładu Usług Komunalnych  
 w Cmolasie wysokości 214.615 zł. na pokrycie róŜnicy cen wody, ścieków zgodnie  
 z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§ 9 
 

 

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury - w kwocie 312.241 zł. 
 w tym:  

a) Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie - 168.500 zł. 
b) Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie - 143.741 zł. 

 

§ 10 
 

1. Ustala się dotację podmiotową z budŜetu gminy dla niepublicznych przedszkoli 
 w wysokości 66.555 zł. w tym: 

a) dla Przedszkola Niepublicznego w Cmolasie  - 66.555 zł. 
 

§ 11 
 

1. Ustala się dotacje z budŜetu na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie naleŜącym 
do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w łącznej 
kwocie 87.140 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 

 
§ 12 

1.   Ustala się roczne limity dla: 
a) zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budŜetu gminy do kwoty 500.000 zł. 
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b) zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego 
deficytu budŜetu gminy do kwoty 118.669 zł. 

c) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów do kwoty 
526.248 zł.  

§ 13 
 

1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 
a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 
roku na łączna kwotę 300.000 zł.  

b) zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w trakcie roku 
budŜetowego deficytu budŜetu do maksymalnej wysokości 500.000 zł.  

c) dokonywania zmian w planie wydatków budŜetu w ramach działów klasyfikacji 
budŜetowej. 

d) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni 
program inwestycyjny pod nazwą: „Racjonalna gospodarka energią w budynkach 
mienia komunalnego” w kwocie 250.000 zł. dot. roku 2009.  

2. UpowaŜnia się Kierowników: Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie i Ośrodka 
Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie do dokonywania zmian w planie finansowym 
zakładu innych, niŜ określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach 
publicznych, pod warunkiem, Ŝe nie spowodują zmniejszenia wpłat do budŜetu ani 
zwiększenia dotacji z budŜetu. 

 
§ 14 

 
 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 15 
 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 



        Załącznik Nr 1 
        do uchwały Nr XIV/96/07 
        Rady Gminy w Cmolasie 
        z dnia 27 grudnia 2007r. 
 
 

DOCHODY BUDśETU GMINY CMOLAS NA 2008 ROK 
 
Dział  Wyszczególnienie Kwota 
630 Turystyka  150.000,- 

 a) dochody majątkowe  150.000,- 

 
 - środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
  – Sekcja Orientacji (wieloletni program inwestycyjny) 150.000,- 

700 Gospodarka mieszkaniowa  52.676,- 
 a) dochody bieŜące 32.676,- 
  - wpływy z najmu majątku Gminy (lokale) 20.500,- 

 
 - wpływy z opłaty za wieczyste uŜytkowanie nieruchomości 
  gminy 6.264,- 

  - czynsz z obwodów łowieckich 650,- 

 
 - zwrot kosztów ogrzewania w budynkach mienia   
  komunalnego 5.262,- 

 b) dochody majątkowe  20.000,- 
  - wpływy ze sprzedaŜy gruntów  20.000,- 

750 Administracja publiczna  81.958,- 
 a) dochody bieŜące 81.958,- 

 
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację  
  zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
  zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie 81.158,- 

  - prowizja 5% za dowody osobiste  800,- 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony państwa  1.250,- 

 a) dochody bieŜące 1.250,- 

 
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację  
  zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
  zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców  1.250,- 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 2.866.867,- 

 a) dochody bieŜące 2.866.867,- 
  - wpływy z podatku rolnego  184.855,- 
  - wpływy z podatku leśnego  86.941,- 
  - wpływy z podatku od nieruchomości  1.021.515,- 

 
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób  
  fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 6.546,- 

  - wpływy z podatku od środków transportowych  131.400,- 
  - wpływy z podatku od spadku i darowizn 1.835,- 
  - wpływ z podatku od czynności cywilno – prawnych  45.302,- 
  - wpływy opłaty targowej  17.753,- 

 
 - wpływy z opłaty za wydaw. zaświadczeń o wpisie do dział.  
  gosp. 4.466,- 

 
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
  alkoholowych  60.900,- 
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  - wpływy z opłaty skarbowej  15.257,- 
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  34.933,- 
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  1.240.060,- 
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych  15.104,- 

758 RóŜne rozliczenia 9.918.622,- 
 a) dochody bieŜące 9.918.622,- 
  - część oświatowa subwencji ogólnej  5.558.263,- 
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej  3.919.719,- 
  - część równowaŜąca subwencji ogólnej  430.640,- 

 
 - odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach  
  bankowych 10.000,- 

801 Oświata i wychowanie  220.000,- 
 a) dochody bieŜące 220.000,- 

 
 - zwrot kosztów za centralne ogrzewanie (refundacja  
  wydatków OWR) 220.000,- 

852 Pomoc społeczna 4.100.490,- 
 a) dochody bieŜące 4.100.490,- 
  - odpłatność za usługi opiekuńcze  542,- 
  - odpłatność za pobyt w DPS-ach 9.948,- 

 
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację  
  zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
  zadań zleconych gminie ustawami   3.644.000,- 

   - świadczenia rodzinne 3.443.000,-  
   - składka zdrowotna 18.000,-  
   - zasiłki stałe 183.000,-  

 
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację  
  własnych zadań bieŜących gmin  446.000,- 

   - zasiłki okresowe 291.000,-  
   - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  102.000,-  
   - pomoc państwa w zakresie doŜywiania 53.000,-  

926 Kultura fizyczna i sport  1.708.072,- 
 a) dochody majątkowe  1.708.072,- 

 
 - środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego (wieloletni 
  program inwestycyjny) 1.708.072,- 

 Ogółem 19.099.935,- 
 



        Załącznik Nr 2 
        do Uchwały Nr XIV/96/07 
        Rady Gminy w Cmolasie 
        z dnia 27 grudnia 2007r.  
 

WYDATKI BUD śETOWE NA 2008 ROK 
 

Dział 
Rozdział  Wyszczególnienie Kwota 

010 Rolnictwo i łowiectwo  526.877,- 
01010 Infrastruktura sanitarna i wodociągowa wsi  523.180,- 

  a) wydatki majątkowe 523.180,- 

 
  - projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji  
   sołectwa Kłodziny 23.180 zł.  

 
  - budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach 
   Tuszowskich  500.000 zł.  

01030 Izby rolnicze  3.697,- 
  a) wydatki bieŜące  3.697,- 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz  
i wodę 155.436,- 

40002 Dostarczanie wody  155.436,- 
  a) wydatki bieŜące  155.436,- 
   w tym: dotacja przedmiotowa  155.436,- 

600 Transport i ł ączność  1.530.841,- 
60014 Drogi publiczne powiatowe  332.000,- 

  a) wydatki majątkowe  332.000,- 

 
  - pomoc finansowa dla powiatu kolbuszowskiego  
   na inwestycje na drogach powiatowych  300.000 zł. 

 

 

  - projekty chodników i parkingu przy drogach  
   powiatowych w Ostrowach Tuszowskich i Porębach  
   Dymarskich (pomoc rzeczowa dla powiatu   
   kolbuszowskiego) 32.000 zł.  

 

60016 Drogi publiczne gminne 853.715,- 
  a) wydatki bieŜące  50.000,- 
  b) wydatki majątkowe  803.715,- 

 

  - przebudowa drogi gminnej Hadykówka 
   - Pogorzałki 200.000,- 
  - przebudowa drogi gminnej Trzęsówka 
   przez wieś 418.783,- 
  - przebudowa drogi gminnej Cmolas  
   za kościółkiem  184.932,- 

 

60095 Pozostała działalność  345.126,- 
  a) wydatki bieŜące  34.500,- 
  b) wydatki majątkowe 310.626,- 

 
  - przebudowa drogi wiejskiej Poręby  

Dymarskie – Pyryty  160.626,- 
- przebudowa drogi wiejskiej w Jagodniku 150.000,- 

 

630 Turystyka 410.136,- 
63095 Pozostała działalność  410.136,- 

  a) wydatki majątkowe  410.136,- 

 
  - ukształtowanie centrum wsi Hadykówka –  
   modernizacja budynku mienia komunalnego  
   (wieloletni program inwestycyjny)          410.136 zł. 
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700 Gospodarka mieszkaniowa  160.657,- 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  160.657,- 

  a) wydatki bieŜące 125.657,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.157,- 
  b) wydatki majątkowe   35.000,- 

 
  - zakup gruntu – drogi gminne, parkingi  
   i przepompownie  35.000,- 

 

710 Działalność usługowa  40.000,- 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  40.000,- 

  a) wydatki bieŜące 40.000,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.000,- 

750 Administracja publiczna  1.708.106,- 
75011 Urzędy wojewódzkie 81.158,- 

  a) wydatki bieŜące  81.158,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.158,- 

75022 Rady gmin  59.000,- 
  a) wydatki bieŜące 59.000,- 

75023 Urzędy gmin  1.550.148,- 
  a) wydatki bieŜące, 1.540.148,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  1.194.698,- 
  b) wydatki majątkowe  10.000,- 
   - zakup komputerów  10.000,-  

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  17.000,- 
  a) wydatki bieŜące  17.000,- 

75095 Pozostała działalność   800,- 
  a) wydatki bieŜące  800,- 

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

1.250,- 

75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa  

1.250,- 

  a) wydatki bieŜące  1.250,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  1.250,- 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 50.430,- 
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne  48.230,- 

  a) wydatki bieŜące  48.230,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.385,- 

75414 Obrona cywilna  2.200,- 
  a) wydatki bieŜące  2.200,- 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem  

29.182,- 

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych 29.182,- 
  a) wydatki bieŜące, 29.182,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  27.582,- 
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757 Obsługa długu publicznego  61.512,- 
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t. 61.512,- 

  a) wydatki bieŜące  61.512,- 
 w tym:  
   obsługa długu j.s.t. (odsetki od poŜyczek i kredytów)  61.512,- 

758 RóŜne rozliczenia 229.000,- 
75814 RóŜne rozliczenia finansowe  9.000,- 

  a) wydatki bieŜące  9.000,- 
75818 Rezerwy ogólne i celowe  220.000,- 

  a) wydatki bieŜące  120.000,- 
   Rezerwa ogólna 100.000,-   

 
  Rezerwa celowa w zakresie zarządzania  
  kryzysowego  20.000,- 

 

  b) wydatki majątkowe  100.000,- 
   Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inw.  100.000,-  

801 Oświata i wychowanie 7.125.237,- 
80101 Szkoły podstawowe  4.216.149,- 

  a) wydatki bieŜące 4.216.149,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  3.241.787,- 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  222.718,- 
  a) wydatki bieŜące  222.718,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 195.119,- 

80110 Gimnazja  2.259.722,- 
  a) wydatki bieŜące  2.259.722,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.426.442,- 

80113 DowoŜenie uczniów do szkół  358.199,- 
  a) wydatki bieŜące  358.199,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.887,- 

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  26.154,- 
  a) wydatki bieŜące  26.154,- 

80195 Pozostała działalność  42.295,- 
  a) wydatki bieŜące  42.295,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.064,- 

851 Ochrona zdrowia 60.900,- 
85153 Zwalczanie narkomani 1.000,- 

  a) wydatki bieŜące, 1.000,- 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  59.900,- 

  a) wydatki bieŜące, 59.900,- 
 w tym:  
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.264,- 

 

 -  dotacje na zadanie:  
 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy z rodzin   
  patologicznych, organizowanie imprez sportowych  
  w pływaniu 

4.500,- 

 
  2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin  
   patologicznych  

7.500,- 
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852 Pomoc społeczna  4.353.928,- 

85212 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego  

3.443.000,- 

  a) wydatki bieŜące  3.443.000,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  54.749,- 

85213 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające świadczenie z pomocy społecznej  18.000,- 

  a) wydatki bieŜące  18.000,- 
85214 Zasiłki i pomoc w naturze  605.200,- 

  a) wydatki bieŜące  605.200,- 
85215 Dodatki mieszkaniowe  8.000,- 

  a) wydatki bieŜące  8.000,- 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 176.089,- 

  a) wydatki bieŜące 176.089,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  157.546,- 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  14.239,- 
  a) wydatki bieŜące, 14.239,- 
 w tym:  
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.239,- 

85295 Pozostała działalność  89.400,- 
  a) wydatki bieŜące  89.400,- 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza  66.555,- 
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 66.555,- 

  a) wydatki bieŜące, 66.555,- 
 w tym:  
   dotacja podmiotowa – Przedszkole Niepubliczne Cmolas 66.555,- 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 258.179,- 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 59.179,- 

 
 a) wydatki bieŜące  
  w tym: dotacja przedmiotowa 

59.179,- 
59.179,- 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 10.000,- 
  a) wydatki bieŜące 10.000,- 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  186.000,- 
  a) wydatki bieŜące  156.000,- 
  b) wydatki majątkowe  30.000,- 

 
  - budowa oświetlenia ulicznego  
   Trzęsówka – Cmolas                                       30.000 zł. 

 

90095 Pozostała działalność  3.000,- 
  a) wydatki bieŜące  3.000,- 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  312.241,- 
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  143.741,- 

  a) wydatki bieŜące  143.741,- 

 
  w tym: dotacja Samorządowy Ośrodek Kultury  
  w Cmolasie 

143.741,- 

92116 Biblioteki  168.500,- 
  a) wydatki bieŜące  168.500,- 
   w tym: dotacja Gminna Biblioteka Publiczna  168.500,- 
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926 Kultura fizyczna i sport  2.138.137,- 
92601 Obiekty sportowe  2.059.497,- 

  a) wydatki majątkowe   2.059.497,- 

 

-     Budowa urządzeń solarowych na Krytej  
Pływalni w Cmolasie (wieloletni  
program inwestycyjny) 2.009.497,- 

- Budowa Sali sportowej w Cmolasie 50.000,- 

 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  78.640,- 
  a) wydatki bieŜące  78.640,- 

 

  W tym: dotacje na zadanie: „Upowszechnianie kultury   
  fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci   
  i młodzieŜy, organizowanie imprez sportowych dla   
  mieszkańców gminy” 75.140,- 

 Ogółem wydatki 19.218.604,- 
 



        załącznik Nr 3 
        do uchwały Nr XIV/96/07 
        Rady Gminy w Cmolasie  
        z dnia 27 grudnia 2007r. 
 
 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  

na rok 2008 
 
 
 
DOCHODY  
Dział  Wyszczególnienie  Kwota (w zł.) 
750 Administracja publiczna 81.158,- 

 

a) dochody bieŜące: 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
 realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
 ustawami – urzędy wojewódzkie 81.158,- 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa 1.250,- 

 

a) dochody bieŜące: 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
 realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
 ustawami – aktualizacja rejestru wyborców 1.250,- 

852 Pomoc społeczna 3.644.000,- 

 

a) dochody bieŜące: 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
 realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
 ustawami na świadczenia rodzinne  3.443.000,- 

 

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
 realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
 ustawami na składki zdrowotne 18.000,- 

 

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
 realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
 ustawami na zasiłki stałe   183.000,- 

Razem 3.726.408,- 
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WYDATKI  
Dział – 
Rozdział 

Wyszczególnienie  Kwota (w zł.) 

750 Administracja publiczna 81.158,- 
75011 Urzędy wojewódzkie 81.158,- 

 a) wydatki bieŜące, w tym: 81.158,- 
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.158,- 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa 1.250,- 

75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa  1.250,- 

 a) wydatki bieŜące w tym: 1.250,- 
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.  1.250,- 

852 Pomoc społeczna 3.644.000,- 

85212 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

3.443.000,- 

 a) wydatki bieŜące  3.443.000,- 
  w tym:   
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  54.749,- 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  18.000,- 
 a) wydatki bieŜące 18.000,- 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze  183.000,- 
 a) wydatki bieŜące  183.000,- 

Razem 3.726.408,- 
 



      
 
 
        załącznik Nr 4 
        do uchwały Nr XIV/96/07 
        Rady Gminy w Cmolasie  
        z dnia 27 grudnia 2007r. 
 
 
 
 

Przychody i rozchody budŜetu gminy Cmolas na 2008r.  
 
 
 
1. Dochody ogółem  - 19.099.935 zł. 
 

2. Wydatki ogółem  - 19.218.604 zł. 
 

3. Deficyt (1-2) - 118.669 zł. 
 
4. Przychody budŜetu   - 644.917 zł. 
 z tego: 
 - poŜyczki i kredyty  - 644.917 zł. 
 
5. Rozchody budŜetu  - 526.248 zł. 
 z tego: 
 - spłata zaciągniętych poŜyczek i kredytów  - 526.248 zł. 
 



 
 
Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XIV/96/07 
Rady Gminy w Cmolasie  
z dnia 27 grudnia 2007r.  

 
 
 
 
 

Wydatki 
związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na rok 2008 

 
 
 

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków 

  Racjonalna gospodarka energią w budynkach 
mienia komunalnego  

2.419.633 zł. 

630 63095 
1) Ukształtowanie centrum wsi Hadykówka – 
 modernizacja budynku mienia komunalnego  

410.136 zł. 

926 92601 
2) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni 
 w Cmolasie 

2.009.497 zł. 

Ogółem 2.419.633 zł. 
 
 



         Załącznik Nr 6 
         do uchwały Nr XIV/96/07 
         Rady Gminy w Cmolasie  
         z dnia 27 grudnia 2007r. 
 
 
 
 
 

Przychody i wydatki zakładów budŜetowych na 2008r. 
 
 

Wyszczególnienie Przychody w tym dotacja Wydatki 

1. Zakład Usług Komunalnych  
 w Cmolasie 

1.129.809 214.615 1.089.472 

2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji  
 w Cmolasie  

737.750 --- 730.594 

Razem  1.867.559 214.615 1.820.066 
 
 
 

Dochody własne jednostek oraz wydatki nimi sfinansowane 
 

Wyszczególnienie Dochody Wydatki 

1. Publiczne Gimnazjum w Cmolasie  144.200 144.200 
2. Szkoła Podstawowa Ostrowy Tuszowskie  30.360 30.360 
3. Szkoła Podstawowa Poręby Dymarskie  21.301 21.301 
4. Szkoła Podstawowa w Cmolasie  5.000 5.000 
5. Szkoła Podstawowa w Jagodniku  320 320 
6. Szkoła Podstawowa w Ostrowach Bar. 320 320 
7. Szkoła Podstawowa w Hadykówce 771 771 
8. Zespół Szkół w Trzęsówce  30.050  30.050 

RAZEM 232.322 232.322 
 
 

Przychody i wydatki funduszy celowych 
 

Wyszczególnienie Przychody Wydatki 

1. Gminny Fundusz Ochrony 
 Środowiska i Gospodarki Wodnej  

16.000 16.000 

 



 
 
 
        Załącznik Nr 7 
        do uchwały Nr XIV/96/07 
        Rady Gminy w Cmolasie  
        z dnia 27 grudnia 2007r. 
 
 
 
 
 
 

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budŜetowego  
– Zakładu Usług Komunalnych na rok 2008 

 
 
 
 
 
1. Do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych w wysokości 1,00 zł. 
 przyjmując 155.436 m3 = 155.436 zł.  
2. Do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości 0,83 zł. 
 przyjmując 71.300 m3  = 59.179 zł. 
 
 
 OGÓŁEM  DOTACJE  = 214.615 zł. 
 



 
 
Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr XIV/96/07  
Rady Gminy w Cmolasie  
z dnia 27 grudnia 2007r. 

 
 
 
 
 

Dotacje z budŜetu gminy na sfinansowanie zadań zleconych 
podmiotom nie naleŜącym do sektora finansów publicznych  

i nie działających w celu osiągnięcia zysku na rok 2008 
 
 
 
 
Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 

851 85154 

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy z rodzin 
 patologicznych, organizowanie imprez sportowych 
 w pływaniu  
2. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin 
 patologicznych  

 
 

4.500 zł. 
 

7.500 zł. 

926 92605 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
 poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy, 
 organizowanie imprez sportowych dla 
 mieszkańców gminy 

 
 
 
 

75.140 zł. 
Ogółem 87.140 zł. 

 
 


