
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.
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UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXVII/259/10  

RADY GMINY W CMOLASIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2010 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Cmolasie
uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Cmolas na 2010 rok w wysokości 19.857.263 zł. z tego: 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 21.808.656 zł. w tym: 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 w kwocie 3.774.634 zł. 

§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.951.393 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.951.393 zł. z następujących źródeł: 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 820.096,64 zł. z następujących źródeł: 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. 
w tym z tytułu zaciąganych kredytów.  

5. Ustala się limity zobowiązań: 

§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5.  1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwotach: 

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.375 zł. 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w kwocie 59.375 zł. i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł. na rok 2010.  

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.951.393 zł.  
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu Gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

a) dochody bieżące w kwocie 19.837.263 zł

- w tym z zakresu administracji rządowej

b) dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł.

Dział 
Rozdział §

Źródło dochodów Plan

700 Gospodarka mieszkaniowa 61.730

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.730

a) dochody bieżące 41.730

0470 wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.730

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST 27.000

0970 wpływy z różnych dochodów 8.000

b) dochody majątkowe 20.000

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000

750 Administracja publiczna 84.441

75011 Urzędy wojewódzkie 84.441

a) dochody bieżące 84.441

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16

- w tym z zakresu administracji rządowej 84.425

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie

84.425

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.270

a) dochody bieżące 1.270

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.270

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców

1.270

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

3.048.934

a) dochody bieżące 3.048.934

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.922

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 
podatkowej

9.922

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
943.994

0310 podatek od nieruchomości 883.910

0320 podatek rolny 2.240

0330 podatek leśny 57.844

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych
679.932

0310 podatek od nieruchomości 268.363

0320 podatek rolny 132.888

0330 podatek leśny 22.767

0340 podatek od środków transportowych 164.000

0360 podatek od spadków i darowizn 9.250

0430 wpływy z opłaty targowej 20.360

0500 podatek od czynności cywilno prawnych 62.304

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

129.835

0410 wpływy z opłaty skarbowej 21.300

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48.160

0480 wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 60.375

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.285.251

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.248.974

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 36.277

758 Różne rozliczenia 12.491.726

a) dochody bieżące 12.491.726

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.890.839

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.890.839

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.075.969

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.075.969

75814 Różne rozliczenia finansowe 6.000

0920 pozostałe odsetki 6.000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 518.918

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 518.918

801 Oświata i wychowanie  240.000

a) dochody bieżące 240.000

80110 Gimnazja 240.000

0970 wpływy z różnych dochodów 240.000

852 Pomoc społeczna 3.929.162

a) dochody bieżące 3.929.162

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.381.900

- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

15.010

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.450

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13.560

- w tym z zakresu administracji rządowej 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.986

0830 wpływy z usług 8.786

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 150.200

85216 Zasiłki stałe 143.200

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.200

85219 Ośrodki pomocy społecznej 227.630

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 130.900

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej VII POKL 6.930

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.800

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.436

0830 wpływy z usług 2.436

Ogółem 19.857.263

a) wydatki bieżące w kwocie 16.791.775 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.016.881 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.003

Dotacja na zadania bieżące 3.003

01030 Izby rolnicze 3.003

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.003

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118.105

40002 Dostarczanie wody 118.105

a) wydatki bieżące 118.105

wydatki jednostek budżetowych 118.105

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 118.105

600 Transport i łączność  398.747

60016 Drogi publiczne gminne 309.423

a) wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000

4270 zakup usług remontowych 40.000

4300 zakup usług pozostałych 50.000

b) wydatki majątkowe 209.423

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Jagodnik-Kapłonka-

Cmolas

209.423

60017 Drogi wewnętrzne 30.000

a) wydatki majątkowe 30.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

60095 Pozostała działalność 59.324

a) wydatki bieżące 59.324

wydatki jednostek budżetowych 59.324

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.324

4300 zakup usług pozostałych 59.324

700 Gospodarka mieszkaniowa 363.229

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363.229

a) wydatki bieżące 303.229

wydatki jednostek budżetowych 303.229

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 417

4120 składki na fundusz pracy 68

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.785

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 299.959 zł.

4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.000

4260 zakup energii 45.000

4270 zakup usług remontowych 50.000

4300 zakup usług pozostałych 191.000

4430 różne opłaty i składki 800

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 159

b) wydatki majątkowe 60.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

710 Działalność usługowa 89.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84.000

a) wydatki bieżące 84.000

wydatki jednostek budżetowych 84.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000

4300 Zakup usług pozostałych 24.000

71035 Cmentarze 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

720 Informatyka 32.824

72095 Pozostała działalność 32.824

a) wydatki majątkowe 32.824

6639 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

(projekt PSeAP)

32.824

- z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 32.824

750 Administracja publiczna 1.760.039

75011 Urzędy wojewódzkie 84.425

a) wydatki bieżące 84.425

wydatki jednostek budżetowych 84.425

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.425

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 71.820

4110 składki a ubezpieczenia społeczne 10.845

4120 składki na fundusz pracy 1.760

w tym z zakresu administracji rządowej – 84.425

75022 Rady gmin 77.561

a) wydatki bieżące 77.561

wydatki jednostek budżetowych 77.561

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.061

3030 różne świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.061

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 500

75023 Urzędy gmin 1.569.153

a) wydatki bieżące 1.559.153

wydatki jednostek budżetowych 1.559.153

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.500

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.953

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 973.734

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.266

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155.692

4120 składki na fundusz pracy 25.261

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 316.700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.800

4260 zakup energii 52.800

4270 zakup usług remontowych 23.800

4300 zakup usług pozostałych 65.300

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.500

4410 podróże służbowe krajowe 7.500

4430 różne opłaty i składki 3.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.779

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 21.221

b) wydatki majątkowe 10.000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

- zakup komputerów - 10.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000

a) wydatki bieżące 20.000

wydatki jednostek budżetowych 20.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000

4300 zakup usług pozostałych 12.000

75095 Pozostała działalność 8.900

a) wydatki bieżące 8.900

wydatki jednostek budżetowych 8.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.900

4430 różne opłaty i składki 8.900

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
1.270

a) wydatki bieżące 1.270

wydatki jednostek budżetowych 1.270

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.080

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163

4120 składki na fundusz pracy 27

w tym z zakresu administracji rządowej – 1.270

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 857.880

75412 Ochotnicze straże pożarne 854.180

a) wydatki bieżące 54.180

wydatki jednostek budżetowych 54.180

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.780

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.670

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750

4120 składki na fundusz pracy 120

4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.800

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.730

4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.850

4260 zakup energii 2.100

4300 zakup usług pozostałych 4.770

4430 różne opłaty i składki 5.010

b) majątkowe 800.000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000

- projekt „Poprawa efektywności Działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu kolbuszowskiego”

75414 obrona cywilna 2.700

a) wydatki bieżące 2.700

wydatki jednostek budżetowych 2.700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.200

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200

75421 zarządzanie kryzysowe 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
27.381

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 27.381

a) wydatki bieżące 27.381

wydatki jednostek budżetowych 27.381

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.131

4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.631

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.250

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

4410 podróże służbowe krajowe 250

757 Obsługa długu publicznego 185.133

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 185.133

a) wydatki bieżące 185.133

wydatki jednostek budżetowych 185.133

8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

185.133

758 Różne rozliczenia 230.000

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000

a) wydatki bieżące 10.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000

4300 zakup usług pozostałych 10.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220.000

a) wydatki bieżące 120.000

4810 rezerwy 120.000

b) wydatki majątkowe 100.000

6800 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000

801 Oświata i wychowanie 8.487.525

80101 Szkoły podstawowe 5.045.192

a) wydatki bieżące 5.045.192

wydatki jednostek budżetowych 5.045.192

- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik – 129.560

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 129.560

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.316

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 235.316

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.908.840

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.119.731

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.019

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 479.960

4120 składki na fundusz pracy 77.230

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 771.476

4210 zakup materiałów i wyposażenia 65.890

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.900

4260 zakup energii 178.083

4270 zakup usług remontowych 16.000

4280 zakup usług zdrowotnych 4.550

4300 zakup usług pozostałych 258.125

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4.439

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.620

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.058

4410 podróże służbowe krajowe 7.650

4430 różne opłaty i składki 13.500

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.461

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.400

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.400

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.400

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238.292

a) wydatki bieżące 238.292

wydatki jednostek budżetowych 238.292

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.184

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.184

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207.973

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.002

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.490

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28.818

4120 składki na fundusz pracy 4.663

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.135

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.340

4300 zakup usług pozostałych 250

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.945

80110 Gimnazja 2.639.686

a) wydatki bieżące 2.639.686

wydatki jednostek budżetowych 2.639.686

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.049

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 117.049

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.803.419

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.434.825

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.328

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227.374

4120 składki na fundusz pracy 36.892

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 719.218

4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.520

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.100

4260 zakup energii 406.770

4270 zakup usług remontowych 7.000

4280 zakup usług zdrowotnych 1.400

4300 zakup usług pozostałych 145.756

4350 zakup usług dostępu do sieci internet 800

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.100

4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.100

4410 podróże służbowe krajowe 6.900

4430 różne opłaty i składki 2.700

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.772

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.800

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 12.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350.361

a) wydatki bieżące 350.361

wydatki jednostek budżetowych 350.361

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.615

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.872

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.769

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.419

4120 składki na fundusz pracy 555

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 323.046

4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000

4300 zakup usług pozostałych 306.086

4410 podróże służbowe krajowe 200

4430 różne opłaty i składki 2.200

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST 2.160

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.760

a) wydatki bieżące 30.760

wydatki jednostek budżetowych 30.760

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.760

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.531

4300 zakup usług pozostałych 18.387

4410 podróże służbowe krajowe 2.042

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.800

80148 Stołówki szkolne 142.720

a) wydatki bieżące 142.720

wydatki jednostek budżetowych 142.720

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 775

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.975

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.506

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.140

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12.329

4120 składki na fundusz pracy 2.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.970

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.330

4260 zakup energii 33.000

4270 zakup usług remontowych 2.600

4280 zakup usług zdrowotnych 200

4300 zakup usług pozostałych 2.800

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.040

80195 Pozostała działalność 40.514

a) wydatki bieżące 40.514

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.514

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.514

851 Ochrona zdrowia 60.375

85153 Zwalczanie narkomani 1.000

a) wydatki bieżące 1.000

wydatki jednostek budżetowych 1.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 zakup usług pozostałych 500

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.375

a) wydatki bieżące 59.375

wydatki jednostek budżetowych 59.375

3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.293

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.093

4120 składki na fundusz pracy 340

4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.860

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.082

4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.482

4300 zakup usług pozostałych 19.500

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13.500

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez 
sportowych w pływaniu – 4.500

2) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.000

852 Pomoc społeczna 4.489.919

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.381.900

a) wydatki bieżące 3.381.900

wydatki jednostek budżetowych 3.381.900

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.266.795

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500

3110 świadczenia społeczne 3.266.295

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79.665

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48.857

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.896

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.472

4110 składki na ubezpieczenia społeczne – zaliczkobiorcy 14.148

4120 składki na fundusz pracy 1.292

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.440

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.690

4260 zakup energii 300

4300 zakup usług pozostałych 19.000

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300

4410 podróże służbowe krajowe 500

4430 różne opłaty i składki 600

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.850

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy 
społecznej

16.410

a) wydatki bieżące 16.410

wydatki jednostek budżetowych 16.410

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.410

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.410

- własne – 14.160

- zlecone – 2.250 w tym z zakresu administracji rządowej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 338.357

a) wydatki bieżące 338.357

wydatki jednostek budżetowych 338.357

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 338.357

3110 świadczenia społeczne 338.357

85215 dodatki mieszkaniowe 5.000

a) wydatki bieżące 5.000

wydatki jednostek budżetowych 5.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000

3110 świadczenia społeczne 5.000

85216 Zasiłki stałe 186.000

a) wydatki bieżące 186.000

wydatki jednostek budżetowych 186.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.000

3110 świadczenia społeczne 186.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 342.740

a) wydatki bieżące 324.442

wydatki jednostek budżetowych 324.442

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.970

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800

3119 świadczenia społeczne 16.170

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235.592

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 132.222

4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 32.110

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.543

4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.946

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.235

4118 składki na ubezpieczenia społeczne 5.519

4119 składki na ubezpieczenia społeczne 292

4120 składki na fundusz pracy 3.240

4128 składki na fundusz pracy 838

4129 składki na fundusz pracy 44

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.400

4178 wynagrodzenia bezosobowe 22.223

4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.177

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.178

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.800

4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.738

4219 zakup materiałów i wyposażenia 198

4260 zakup energii 700

4300 zakup usług pozostałych 4.400

4308 zakup usług pozostałych 59.059

4309 zakup usług pozostałych 3.127

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000

4410 podróże służbowe krajowe 600

4418 podróże służbowe krajowe 661

4419 podróże służbowe krajowe 35

4430 różne opłaty i składki 150

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400

4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.140

4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 700

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350

4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 152

4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8

4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.200

4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.514

4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 186

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.810

a) wydatki bieżące 41.810

wydatki jednostek budżetowych 41.810

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.810

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.666

4120 składki na fundusz pracy 864

4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.280

85295 Pozostała działalność 196.000

a) wydatki bieżące 196.000

wydatki jednostek budżetowych 196.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 196.000

3110 świadczenia społeczne (dożywianie) 196.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.200

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 169.200

a) wydatki bieżące 169.200

wydatki jednostek budżetowych 169.200

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.234.434

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.024.434

a) wydatki bieżące 57.960

wydatki jednostek budżetowych 57.960

2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 57.960

b) wydatki majątkowe 1.966.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.182.175

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 584.299

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie 

i Jagodnik – 1.766.474

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.951

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.049

- budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie - 200.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 9.000

a) wydatki bieżące 9.000

wydatki jednostek budżetowych 9.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000

4300 zakup usług pozostałych 8.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700

a) wydatki bieżące 700

wydatki jednostek budżetowych 700

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700

4210 zakup materiałów i wyposażenia 700

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000

a) wydatki bieżące 200.000

wydatki jednostek budżetowych 200.000

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 200.000

4260 zakup energii 145.000

4300 zakup usług pozostałych 55.000

90095 Pozostała działalność 300

a) wydatki bieżące 300

wydatki jednostek budżetowych 300

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 300

4300 zakup usług pozostałych 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  396.232

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 208.788

a) wydatki bieżące 208.788

wydatki jednostek budżetowych 208.788

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 208.788

92116 Biblioteki 187.444

a) wydatki bieżące 187.444

wydatki jednostek budżetowych 187.444

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 187.444

926 Kultura fizyczna i sport  1.904.360

92601 Obiekty sportowe 1.808.160

a) wydatki majątkowe 1.808.160

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.058.160

- budowa sali sportowej w Cmolasie- 1.058.160

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525.000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000

- budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni- 750.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 96.200

a) wydatki bieżące 96.200

wydatki jednostek budżetowych 96.200

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

92.200

na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – 92.200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.000

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4300 zakup usług pozostałych 1.000

Ogółem wydatki 21.808.656

Dział Rozdział Nazwa programu i zadania Wysokość 
wydatków

Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy 

900 90001 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, 

Jagodnik ,Ostrowy Baranowskie

1.766.474

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Dąbrówka i remont kanalizacji 
w Cmolasie

200.000

926 92601 1) Budowa urządzeń solarowych na krytej pływalni w Cmolasie 750.000

2) Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Cmolasie 1.058.160

Ogółem 3.774.634

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.951.393 zł.

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 776.000 zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 44.096,64 zł.

a) na zaciąganie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.951.393 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 820.096,64 zł.

a) na realizację zadań inwestycyjnych 100.000 zł.

a) do 1m3 wody – 0,74, przyjmując 159.602 m3 w kwocie 118.105 zł.

b) do 1m3 ścieków – 0,72, przyjmując 80.500 m3 w kwocie 57.960 zł.

Załącznik nr 1  

do Uchwały Budżetowej na rok 

2010 Nr XXXVII/259/10 

Rady Gminy w Cmolasie 
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1.doc

 

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXVII/259/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 
stycznia 2010r. 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Budżetowej na rok 

2010 Nr XXXVII/259/10 

Rady Gminy w Cmolasie 
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
Zalacznik2.doc

 

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXVII/259/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 
stycznia 2010r. 

ID: AIMFV-DXCRY-HDPIC-YHGEW-BGQON. Podpisany. Strona 20 / 20

file:///C:/Users/Iron/AppData/Local/Temp/EAP/A1394584-29E4-40FB-9050-F945BB04D058/Zalacznik1.doc
file:///C:/Users/Iron/AppData/Local/Temp/EAP/A1394584-29E4-40FB-9050-F945BB04D058/Zalacznik2.doc

