UCHWAŁA BUDŻETOWA NR III/30/2015
RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami ) oraz art.243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami , )
Rada Miejska w Przecławiu
uchwala co następuje:
§ 1. 1) Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2015 w wysokości
31.230.001,22 zł w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 30.189.713,04 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 1.040.288,18 zł
2) Planowane dochody budżetuna rok 2015 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa
tabela:
Dział
Dz. 010

Rozdział

Paragraf

Rozdz.01095

§0770
Dz.020
Rozdz.02095

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dochody majątkowe, w tym :
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
(sprzedaż gruntów, użytków rolnych)
Leśnictwo
Pozostała działalność

Kwota
150.000,00
150.000,00

150.000,00
1.000,00
1.000,00

Dochody bieżące w tym :

§0750

Dz.700
Rozdz.70005
§0470

§0750

§0830
§0920

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze (dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych, dzierżawa
terenów łowieckich)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody bieżące w tym :
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze (dochody z najmu lokali
i czynsz dzierżawny)
Wpływy z usług (wpłaty za centralne ogrzewanie )
Pozostałe odsetki
Dochody majątkowe w tym:
c) dochody ze sprzedaży majątku
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1.000,00

236.800,00
236.800,00
2.300,00

21.000,00

12.500,00
1.000,00
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§0770
Dz.720
Rozdz.72095

§6207

Dz.750
Rozdz.75011

§2010
Rozdz.75023
§0920
§0970
Rozdz.75045

§2010
Dz.751
Rozdz.75101

§2010

Dz.756
Rozdz.75601
§0350
Rozdz.75615

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
(sprzedaż działek budowlanych)
Informatyka
Pozostała działalność
Dochody majątkowe w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,o
których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5
i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625
-zwrot poniesionych wydatków z roku 2014 z
projektu „PSeAP –Podkarpacki system e
Administracji Publicznej ”
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dochody bieżące w tym :
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dochody bieżące w tym :
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów ( przysługujące
wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej
zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT-4)
Kwalifikacja wojskowa
Dochody bieżące w tym :
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Dochody bieżące w tym
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody bieżące w tym:
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
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200.000,00
49.505,69
49.505,69

49.505,69

93.804,00
87.204,00

87.204,00
6.500,00
5.500,00
1.000,00
100,00

100,00
1.945,00
1.945,00

1.945,00

6.964.864,00
10.000,00
10.000,00
1.072.084,00
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organizacyjnych

§0310
§0320
§0330
§0340
§0500
§0690
§0910
Rozdz.75616

§0310
§0320
§0330
§0340
§0360
§0430
§0500
§0690
§0910
Rozdz.75618

§0410
§0460
§0480
§0590
§0690
Rozdz.75621
§0010
§0020
Dz.758
Rozdz.75801
§2920
Rozdz.75807

Dochody bieżące w tym
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kosztów
upomnienia)
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Dochody bieżące w tym
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kosztów
upomnienia)
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
Dochody bieżące w tym
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kosztów
upomnień)
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Dochody bieżące w tym
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Dochody bieżące w tym
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Dochody bieżące w tym
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942.436,00
37.460,00
74.512,00
10.476,00
2.000,00
200,00
5.000,00
1.437,609,00

750.960,00
426.802,00
11.802,00
89.045,00
30.000,00
2.000,00
106.000,00
11.000,00
10.000,00
304.700,00

19.000,00
140.000,00
135.000,00
5.500,00
5.200,00
4.140.471,00
4.110.471,00
30.000,00
17.297.722,00
10.574.392,00
10.574.392,00
6.323.004,00
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§2920
Rozdz.75831
§2920
Dz.801
Rozdz.80101

§0920

§0970

§6290

Rozdz. 80103
§2030
Rozdz.80104

§0690

§0920
§0970
§2030
Rozdz.80110
§0920
§0970
Rozdz.80148

Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Dochody bieżące w tym
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody bieżące w tym:
Pozostałe odsetki
SP Przecław 210zł, SP Rzemień 118zł, SP Kiełków
129zł, SP Łączki Brzeskie 143zł, SP Tuszyma 244zł,
SP Dobrynin 141zł
Wpływy z różnych dochodów
( przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu
terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3%
z PIT-4)
SP Przecław 330zł, SP Rzemień 185zł, SP Kiełków
169zł, SP Łączki Brzeskie 186zł, SP Tuszyma 324zł,
SP Dobrynin 204zł,
- dochody majątkowe w tym:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin(związków gmin)powiatów (związków
powiatów)samorządów województw pozyskane
z innych źródeł
Środki z FRKF na dofinansowanie zadania „Budowa
Sali gimnastycznej przy SP w Rzemieniu”
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dochody bieżące w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)
Przedszkola
Dochody bieżące w tym
Wpływy z różnych opłat (wpływy opłat stałych za
świadczenia udzielane przez przedszkola) w tym :
S. Przedszkole w Przecławiu 85.000zł
S. Przedszkole w Rzemieniu 17.500zł Tuszyma
3.700zł
Pozostałe odsetki
(Rzemień 100zł , Przecław 200zł )
Wpływy z różnych dochodów ( przysługujące
wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej
zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT-4)
Rzemień 85zł Przecław 175zł )
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)
Gimnazja
Dochody bieżące w tym
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów ( przysługujące
wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej
zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT-4)
Stołówki szkolne i przedszkolne
Dochody bieżące w tym
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6.323.004,00
400.326,00
400.326,00
1.277.036,00
252.383,00

985,00

1.398,00

250.000,00

168.036,00
168.036,00
384.274,00

106.200,00

300,00
260,00
277.514,00
1.184,00
384,00
800,00
471.159,00
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§0830

Dz.852
Rozdz.85212

§0920
§2910

§2010

§2360

Rozdz.85213

§2010
§2030
Rozdz.85214

§2030

§2360
Rozdz.85216

§2030

Wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności
w stołówkach szkolnych i przedszkolnych)
SP Przecław 77.400 ,SP Łączki B. 42.000
SP Tuszyma 70.000 SP Dobrynin 35.000
SP Rzemień 28.815 SP Kiełków 15.000
Zespół Szkół 36.000
Sam. Przedszkole Rzemień 66.944zł
Sam. Przedszkole Przecław 100.000 zł
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieżące w tym
Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których
mowa w art. 184 ustawy ,pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (
dochody z zwróconych zaliczek alimentacyjnych
,zasiłków rodzinnych )
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej.
Dochody bieżące w tym
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dochody bieżące w tym
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (
dochody z zwróconych zasiłków )
Zasiłki stałe
Dochody bieżące w tym
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
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471.159,00

4.017.899,34
3.644.100,00

4.000,00
20.000,00

3.601.100,00

19.000,00

19.300,00

6.800,00
12.500,00
70.400,00

70.100,00

300,00
86.850,00

86.400,00
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§2910
Rozdz.85219
§0920
§0970

§2007

§2009

§2030
Rozdz.85228
§0830
§2010

§2360
Dz.854
Rozdz.85415
§2910

Dz.900
Rozdz.90002

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,
o których mowa w art. 184 ustawy ,pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Ośrodki pomocy społecznej
Dochody bieżące w tym:
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów ( przysługujące
wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej
zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT-4)
b) na programy finansowane ze środków z udziałem
środków o których mowa w art 5 ust1 pkt2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków
,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205 (realizacja projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.
„Czas na aktywność”)
Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków
,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205 (realizacja projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pt. „Czas na aktywność”)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody bieżące w tym
Wpływy z usług (za pobyt w DPS)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Dochody bieżące w tym:
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,
o których mowa w art. 184 ustawy ,pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka odpadami
Dochody bieżące w tym:
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450,00
186.849,34
1.800,00
200,00

86.082,05

4.557,29

94.210,00
10.400,00
200,00
10.100,00

100,00
127,70
127,70

127,70
748.515,00
738.515,00
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§0490
Rozdz.90019

§0570
§0580

§0690
Dz.921
Rozdz.92109

§6208

Dz.926
Rozdz.92695

§6208

§ 2. 1) Określa się łączną kwotę
30.322.990,22 zł w tym:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw (opłaty za odbiór odpadów)
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dochody bieżące w tym:
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat (wpływy za korzystanie ze
środowiska)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dochody majątkowe w tym:
b)na programy finansowane ze środków z udziałem
środków o których mowa w art 5 ust1 pkt2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków ,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich ,z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625
zwrot wydatków z roku 2014 z projektu”
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełkowie przy
Samorządowym Domu Kultury w Tuszymie
Kultura Fizyczna
Pozostała działalność
Dochody majątkowe w tym:
b) na programy finansowane ze środków z udziałem
środków o których mowa w art 5 ust1 pkt2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków ,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625
zwrot wydatków z roku 2014 z zadania :
„Budowa Parku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego
w miejscowości Kiełków „,- PROW” 48.098,00
„Budowa Parku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego
w miejscowości Rzemień,Dobrynin i Podole
164.700,00
„Budowa Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego
w miejscowości Łączki Brzeskie” 130.000
„Budowa rehabilitacyjnego placu zabaw
w miejscowości Zaborcze 24.999,00
RAZEM
planowanych

wydatków

738.515,00
10.000,00

500,00
500,00
9.000,00
22.985,49
22.985,49

22.985,49

367.797,00
367.797,00

367.797,00

31.230.001,22

budżetu gminy na rok 2015 w wysokości

a) wydatki bieżące w wysokości 28.010.548,11 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 2.312.442,11 zł
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2) Planowane wydatki budżetu na 2015 r w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa
tabela :
Dz.

Rozdział

§

010
Rozdz.
01009

§6230

Rozdz.
01030

Treść
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

41.785,24

Spółki Wodne

30.000.00

1.2 wydatki majątkowe z tego:
2)Dotacja celowa na zadania majątkowe
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do
sektora finansów publicznych dotacja dla Spółki
Wodnej na zadanie „Modernizacja Rów Podsusze
w miejscowości Łączki Brzeskie”- przebudowa
przepustów c.d.
Izby rolnicze

§2850
Rozdz.
01095

Kwota

w tym;
1.1wydatki bieżące z tego:
2)dotacje na zadania bieżące
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność

30.000,00

9.285,24

9.285,24
2.500,00

w tym:
1.1wydatki bieżące z tego:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4270
600
Rozdz.
60004

Lokalny transport zbiorowy

§2310

Rozdz.
60016

Zakup usług remontowych w tym:
FS Błonie 2.500 zł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym :
1.1 wydatki bieżące z tego:
2) dotacje na zadania bieżące z tego:
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień(umów) miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego
a/ porozumienie z Gminą Miejską Mielec na
realizację zbiorowego transportu lokalnego 57.102
zł
b/porozumienie z Gminą Miejską Dębica na
realizację zbiorowego transportu lokalnego 30.000
zł
Drogi publiczne gminne

2.500,00
1.027.497,02
87.102,00

87.102,00

917.895,02

w tym;
1.1wydatki bieżące z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
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§4170
§4110
§4120
§4210
§4270
§4300
§4430
§4520

§6050
Rozdz.
60017

Drogi wewnętrzne

§6050
Rozdz.
60095

700
Rozdz.
70005

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§4210
§4260
§4270
§4300
§4430
§6060
Rozdz.
71004

w tym;
1.1 wydatki majątkowe z tego:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
( wkład własny)
Pozostała działalność

§4210
§4300

710

a)na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
Wynagrodzenie bezosobowe
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych w tym:
FS Błonie 5.000 zł FS Wylów 11.543,02 zł
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
1.2 wydatki majątkowe w tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
FS Kiełków 8.000zł
„Przebudowa dróg gminnych” 310.000 zł

w tym;
1.1wydatki bieżące z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych :
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
(FS Rzemień 15.000 zł) gmina 10.000zł
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
1.2 wydatki majątkowe z tego :
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych (zakup gruntu )
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego

4.000,00
684,00
98,00
40.000,00
268.663,02
272.500,00
6.450,00
7.500,00

318.000,00
20.000,00

20.000,00
2.500,00

2.000,00
500,00
168.685,00
168.685,00

8.000,00
34.000,00
25.000,00
44.685,00
7.000,00
50.000,00
96.000,00
95.000,00

w tym;
1.1wydatki bieżące z tego:
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§4170

§4300
Rozdz.
71035

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
Wynagrodzenia bezosobowe
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych :
Zakup usług pozostałych
Cmentarze

§4210
750
Rozdz.
75011

1.1wydatki bieżące z tego:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
Zakup materiałów i wyposażenia
(FS Biały Bór 1.000 zł)
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie

§4010
§4040
§4110
§4120

§4210
§4300
§4410
§4440
§4700
Rozdz.
75022

w tym;
1.1wydatki bieżące z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

90.000,00

5.000,00
1.000,00

1.000,00
4.201.543,93
258.971,79

190.150,00
13.001,00
31.960,00
4.579,00

5.000,00
10.000,00
100,00
3.281,79
900,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

63.250,00

58.200,00

§4300

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego:
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na :
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych :
Zakup usług pozostałych

§4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§3030

Rozdz.
75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§3020

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego:
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
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§4210
§4260
§4270
§4280
§4300

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych :
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

§4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§4410
§4430
§4440
§4480
§4610

Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

§4010
§4040
§4110
§4120
§4170

§4140

§4700
§4580

Pozostałe odsetki

2.315.003,18
137.000,00
397.939,00
57.001,00
40.000,00

3.500,00
72.000,00
67.100,00
30.000,00
2.664,04
128.000,00
52.784,89
3.500,00
112.846,00
49.956,11
63.000,00
18.065,92
10.000,00
20.000,00

1.2 wydatki majątkowe z tego:
§6050
Rozdz.
75045

§4210
Rozdz.
75075

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na
zadanie „Wykonanie parkingu przy Urzędzie
Miejskim cz. III”
Kwalifikacja wojskowa

100,00

1.1wydatki bieżące z tego:
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacja zadań statutowych :
Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§4110
§4120
§4170

§4210
§4300

40.000,00

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych :
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
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Rozdz.
75095

Pozostała działalność

§3030
§4110
§4120
§4170

§4210
§4300
§4430
751
Rozdz.
75101

§4170
§4110
§4120
754
Rozdz.
75412

w tym;
1.1wydatki bieżące z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety
sołtysów)
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe (inkaso)
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych :
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne

113.840,00

9.950,00
1.200,00
100,00
62.046,00

5.500,00
30.000,00
5.044,00
1.945,00
1.945,00

1.626,93
278,21
39,86
241.382,00
213.885,00

w tym;
1.1wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

§4110
§4170

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe

§4210
§4260
§4270
§4300

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych :
Zakup materiałów i wyposażenia
( w tym FS 18.000zł w tym:
Podole 5.000zł, Rzemień 2.500zł, Dobrynin 2.500zł,
Kiełków 5.000zł, Tuszyma 3.000 zł)
Zakup energii
Zakup usług remontowych w tym:
FS Podole 3.000zł
Zakup usług pozostałych

Id: BA88C21C-CCD1-49C8-AC77-7F9E3906DC05. Podpisany

25.000,00
200,00
8.000,00

81.000,00
9.185,00
8.000,00
20.000,00

Strona 12

§4430
§6050

§6060
Rozdz.
75414

§4210
§4300
Rozdz.
75421

§6300

757
Rozdz.
75702

§8070

Rozdz.
75818

7.500,00

20.000,00

35.000,00

Obrona cywilna

3.000,00

w tym;
1.1wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

1.000,00
2.000,00

Zarządzanie kryzysowe

§4210
§4300

758

Różne opłaty i składki
1.2 wydatki majątkowe z tego:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na
zadanie” Modernizacja, remont OSP w Łączkach
Brzeskich”cd.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
a/FS Biały Bór 5.000
b/samochód OSP Przecław 30.000 wkład własny

w tym;
1.1wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
1.2 wydatki majątkowe
2. dotacja na zadania majątkowe
Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (na zadanie „Budowa
i modernizacja radiowej sieci łączności Starosty
Powiatu kierowania reagowaniem zintegrowanej
z systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania
ludności z Gminy Przecław”
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym;
1.1wydatki bieżące z tego :
5) 0bsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
Odsetki , dyskonto i inne rozliczenia dotyczące
skarbowych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,
związanych z obsługą długu krajowego.
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe

24.497,00

2.000,00
1.000,00

21.497,00

513.732,00
513.732,00

513.732,00
268.000,00
268.000,00

w tym;
1.1wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
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§4810
801
Rozdz.
80101

Rezerwy
w tym: rezerwa ogólna 200.000 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego 68.000 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120
§4170

§4210
§4240
§4260
§4270
§4280
§4300

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
(w tym: FS Przecław 1.500zł, FS Dobrynin 4.500zł FS
Błonie 2.000zł,oswiata 98.690zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych w tym:
FS Biały Bór 2.594,27zł,oswiata 53.623,14zł
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych w tym;
FS Ł. Brzeskie 25.594,27zł FS Dobrynin 1.500 zł
,Oświata 63.657,62 zł

§4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§4410
§4430
§4440

Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej
1.2 wydatki majątkowe z tego :
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Budowa Sali gimnastycznej w Rzemieniu c. d
Wydatki na zakupy inwestycyjne
FS Przecław 4.500 zł

§4700

§6050
§6060
Rozdz.
80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

268.000,00
15.407.716,23
8.173.550,35

281.071,84

4.410.009,13
380.973,70
822.166,24
119.282,40
13.400,00

106.690,00
13.000,00
295.000,00
56.217,41
5.000,00
90.751,89
18.650,00
1.900,00
10.615,00
240.919,89
1.794,84

1.301.608,01
4.500,00
466.771,77

w tym;

§3020

1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
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§4010
§4040
§4110
§4120

§4210
§4240
§4260
§4270
§4280
§4300

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

§4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§4410
§4440

Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej

§4700
Rozdz.
80104

Przedszkola

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120
§4170

§4210
§4240
§4260
§4270
§4280
§4300
§4330 Zakup
materiałów
i wyposażenia
§4360
§4410
§4430
§4440
§4700

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych w tym
FS Przecław 2.500 zł, oświata 23.000zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego ( koszty
pobytu dzieci z Gminy Przecław w Przedszkolach
innych Gmin )
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
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296.907,00
22.395,00
56.212,45
8.064,59

11.690,92
5.250,00
12.700,00
3.300,00
600,00
4.184,42
2.600,00
250,00
18.373,39
100,00
1.396.400,41

53.044,00

817.899,00
76.830,00
157.329,00
22.514,00
3.000,00

32.628,00
16.000,00
70.000,00
3.390,52
900,00
25.500,00
47.700,00
4.200,00
750,00
3.300,00
53.944,89
700,00
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§6050
Rozdz.
80106

1.2 wydatki majątkowe z tego:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Rozbudowa Przedszkola w Rzemieniu”c.d.
Inne formy wychowania przedszkolnego

§4330
Rozdz.
80110

1.1 wydatki bieżące z tego
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego ( koszty
pobytu dzieci z Gminy Przecław w Przedszkolach
innych Gmin)
Gimnazja

6.771,00
2.300,00

2.300,00
3.115.757,39

§4210
§4240
§4260
§4270
§4280
§4300

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

§4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§4410
§4430
§4440

Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

1.500,00
6.000,00
110.652,39

Dowożenie uczniów do szkół

370.480,00

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120
§4170

§4700
Rozdz.
80113

§3030

§4300

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
(w tym: Urząd Miejski 20.000 zł )
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych
( w tym : Gmina dowóz uczniów niepełnosprawnych
130.480 zł , oświata 220.000 zł )

Id: BA88C21C-CCD1-49C8-AC77-7F9E3906DC05. Podpisany

134.027,00

1.937.470,00
160.000,00
388.014,00
45.594,00
500,00

32.000,00
7.500,00
194.000,00
60.000,00
2.000,00
31.000,00
4.500,00

1.000,00

20.000,00

350.480,00
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Rozdz.
80120

Licea ogólnokształcące

§4210
§4260
§4270
§4280
§4300

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

§4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§4410
§4440

Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
(Oświata 26.460,00,- Gmina 5.000 )
w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia (oświata)
Zakup usług pozostałych
(w tym: oświata 5.500 zł , gmina 5.000zł )
Podróże służbowe krajowe (oświata)
Szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej (oświata )

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120

Rozdz.
80146

§4210
§4300
§4410
§4700
Rozdz.
80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120

§4210

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na :
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
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443.272,12

11.502,84

298.834,36
27.500,00
69.294,00
9.928,00

2.500,00
5.000,00
500,00
200,00
2.500,00
1.000,00
200,00
14.312,92
31.460,00

3.950,00
10.500,00
3.750,00
13.260,00
1.123.556,45

3.700,00

463.644,25
39.417,61
87.020,45
12.448,76

25.555,00
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§4220
§4280
§4440
Rozdz.
80149

§4010
§4110
§4120

§4240
Rozdz.
80150

§4010
§4110
§4120

§4240
Rozdz.
80195

Zakup środków żywności
Zakup usług zdrowotnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
W tym:
1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach
ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
W tym:
1.1 wydatki bieżące z tego
1)Wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a)na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Pozostała działalność

§3020

§4010
§4110
§4120
§4170

§4210

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na :
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
(w tym: Gmina 200zł, oświata 3.639,94 zł )
Składki na Fundusz Pracy (w tym: Gmina 50zł
,oświata 526,73zł )
Wynagrodzenia bezosobowe
(w tym: Gmina 1.800zł)
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
(w tym: Gmina 7.300zł,oświata 500zł )
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471.159,00
100,00
20.511,38
29.100,00

23.510,00
4.020,00
570,00

1.000,00
144.060,00

118.010,00
20.170,00
2.880,00

3.000,00
111.007,74

6.956,00

20.238,43
3.839,94
576,73
1.800,00

7.800,00
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§4300
§4440
851
Rozdz.
85153

§4210
§4300
Rozdz.
85154

Zakup usług pozostałych(w tym: sport szkolny
realizacja Dwa Brzegi” 9.650,Gimna 10.350 )
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
OCHRONA ZDROWIA

§4210
§4300
§4360
§4410
§4700

§6060
§6050
Rozdz.
85195

44.796,64
145.000,00

Zwalczanie narkomanii

7.000,00

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

2.500,00
4.500,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§4110
§4170

25.000,00

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
1.2 wydatki majątkowe z tego:
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych „Wyposażenie placów zabaw i boisk „
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Budowa placów zabaw i boisk w Gminie Przecław”
Pozostała działalność

128.000,00

1.070,00
12.700,00

31.230,00
30.500,00
1.000,00
500,00
1.000,00

30.000,00
20.000,00
10.000,00

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego

§2360

852
Rozdz.
85204

2) dotacje na zadania bieżące z czego:
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego (zadania w zakresie ochrony
zdrowia )
POMOC SPOŁECZNA
Rodziny zastępcze

10.000,00

4.822.840,00
13.000,00

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
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§ 4330
Rozdz.
85205

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
w tym;

13.000,00
1.900,00

1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
§4170

Wynagrodzenia bezosobowe

836,00

§4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

144,00

§4120

Składki na Fundusz Pracy

20,00

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

§4300

Zakup usług pozostałych

350,00

§4410

Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

§4700
Rozdz.
85206

Wspieranie rodziny

50,00
300,00
14.506,00

W tym:
1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
§4010
§4110
§4120
§4280
§4300
§4410
§4440
§4700
Rozdz.
85212

§3020
§3110

§4010
§4040
§4110
§4120
§4170

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
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9.616,00
1.644,00
196,00
50,00
50,00
1.800,00
850,00
300,00
3.650.380,00

500,00
3.414.900,00

98.400,00
8.380,00
80.630,00
2.620,00
500,00

Strona 20

§4210
§4270
§4280
§4300
§4360

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§4410

Podróże służbowe krajowe

§4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości.
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur w których mowa
w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej.
w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
Świadczenia społeczne ( PO KL wkład własny "Czas
na aktywność")

§4700

§2910

§4560

Rozdz.
85213

§4130
Rozdz.
85214

§3110
§3119
Rozdz.
85215

§3110
Rozdz.
85216

§3110

2.500,00
500,00
150,00
14.000,00
500,00
100,00
2.600,00
100,00

20.000,00

4.000,00

19.300,00

19.300,00
171.800,00

170.100,00
1.700,00

Dodatki mieszkaniowe

15.400,00

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne

15.400,00

Zasiłki stałe

86.850,00

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
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86.400,00
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§2910
Rozdz.
85219

Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości.
Ośrodki pomocy społecznej

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120
§4170

§4210
§4270
§4280
§4300
§4360
§4410
§4440
§4700

§4017
§4019
§4047
§4049
§4117
§4119
§4127
§4129
§4177
§4179
§4217
§4219
§4307
§4309
§4367
§4369
§4447

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4)wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art 5 ust1 pkt2 i 3
projekt „Czas na aktywność” PO KL
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Id: BA88C21C-CCD1-49C8-AC77-7F9E3906DC05. Podpisany

450,00

600.598,34

3.800,00

366.762,00
26.000,00
68.000,00
9.700,00
2.500,00

8.015,00
1.000,00
1.000,00
8.110,00
4.000,00
600,00
8.472,00
2.000,00

41.283,92
2.185,62
7.102,07
375,99
8.332,07
441,11
1.185,46
62,76
1.548,04
81,96
256,75
13,59
24.982,40
1.322,60
398,88
21,12
992,46
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§4449
Rozdz.
85228

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§3110

§4330
Rozdz.
85295

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
Pozostała działalność

§2710

§3110
§3119
854
Rozdz.
85415

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego:
2)dotacje na zadania bieżące
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
(wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego )
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
Świadczenia społeczne(PO KL wkład własny"Czas
na aktywność"
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów

§3240

§2910

900
Rozdz.
90001

w tym:
1. wydatki bieżące z tego:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Stypendia dla uczniów
(wkład własny stypendia socjalne 40.000 zł
Stypendia naukowe 13.000 zł)
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§4260
§4300
§6050

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
1.2 wydatki majątkowe z tego:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

Id: BA88C21C-CCD1-49C8-AC77-7F9E3906DC05. Podpisany

52,54
140.100,00

40.100,00

100.000,00
109.005,66

3.072,00

97.000,00
8.933,66
53.127,70
53.127,70

53.000,00

127,70

1.719.531,10
235.000,00

15.000,00
70.000,00
150.000,00
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w tym na zadania:
„Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma-Błonie –
przebicie pod Wisłoką połączenie kanalizacji
miejscowości Tuszyma z oczyszczalnią Błonie”
30.000zł c.d
„Kanalizacja Gminy” w tym:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszymie 40.000
zł c,d
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości
Rzemień w Gminie Przecław 80.000zł c.d.
Rozdz.
90002

Gospodarka odpadami

§3020

§4010
§4110
§4120
§4040
§4210
§4280
§4300
§4360
§4410
§4440
§4700
Rozdz.
90004

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
(FS Przecław 1.000 gmina 3.250 zł )
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
(ustawa o utrzymaniu czystości 646.244 zł
odpady komunalne gmina 13.000 zł)
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§4210
§4300
§ 6060
Rozdz.
90013

§4300

1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
FS Dobrynin 700zł, FS Kiełków 2.500zł, FS Biały Bór
2.500zł
Zakup usług pozostałych
1.2 wydatki majątkowe z tego :
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych ( FS Podole 7.000zł )

752.515,00

320,33

66.032,00
12.138,00
1.739,00
4.953,81
4.250,00
100,00
659.244,00
250,00
100,00
2.187,86
1.200,00
169.700,00

12.700,00
150.000,00
7.000,00

Schroniska dla zwierząt

17.500,00

1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych

17.500,00
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Rozdz.
90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

§4210
§4260
§4270
§4300
§6050

Rozdz.
90019

§4210
§4300
§4700
Rozdz.
90095

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
1.2 wydatki majątkowe z tego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie:„ Budowa oświetlenia ulicznego”
w tym:
FS Biały Bór 7.000 zł
FS Podole 4.594,27 zł
FS Zaborcze 10.877,56 zł FS Błonie 8.000zł
FS Tuszyma 7.500 FS Przecław 8.094,27
FS Dobrynin 5.000,
Razem FS: 51.066,10 środki własne gminy 100.000 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby
Pozostała działalność

§4210
§4300
§6050
921
Rozdz.
92109

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
1.2 wydatki majątkowe z tego:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
w tym: FS Błonie 5.000 cd.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

519.816,10

500,00
250.250,00
111.000,00
7.000,00
151.066,10

10.000,00

2.500,00
7.000,00
500,00
15.000,00

1.000,00
9.000,00
5.000,00
1.315.125,00
896.999,11

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego

§4210
§4260

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
FS Biały Bór 6.500 zł gmina 1.999,11
Zakup energii
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8.499,11
20.000,00
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§4270
§4300

§2480

§6050
Rozdz.
92116

§2480

§4210
Rozdz.
92120

Zakup usług remontowych
FS Dobrynin 3.000zł gmina 1.000 zł
Zakup usług pozostałych
2) dotacje na zadania bieżące
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury w tym:
MCK Przecław 315.000,00
SDK Tuszyma 490.000,00
1.2 wydatki majątkowe z tego:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
na zadania: FS Kiełków 8.000 zł
„Budowa Domu Kultury w Przecławiu” 50.000 zł

805.000,00

Biblioteki

292.500,00

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
2) dotacje na zadania bieżące:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
FS Błonie 1.500 zł

291.000,00

Ochrona zabytków i opieka na d zabytkami

§4300
Rozdz.
92195

1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych
FS Przecław 4.000zł ,gmina 5.000 zł
Pozostała działalność

§2360

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
2) dotacje na zadania bieżące:
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
(w tym: zadania w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego 40.000zł
zadania w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnej 15.000 zł
zadania w zakresie działalność na rzecz organizacji
pozarządowych 10.000zł
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego 10.000zł
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
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4.000,00
1.500,00

58.000,00

1.500,00
9.000,00

9.000,00
116.625,89

75.000,00
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§4210

§4300
926
Rozdz.
92601

Zakup materiałów i wyposażenia
( w tym: FS razem 24.125,89 zł
FS Błonie 1.543,08 zł , FS. Biały Bór 1.000 zł ,FS
Podole 6.000 zł, FS. Kiełków 2.094,27 zł, FS Przecław
6.500 zł ,FS Tuszyma 1.000 zł , FS. Dobrynin
1.894,27 zł
FS Rzemień 4.094,27 gmina 1.000 zł )
Zakup usług pozostałych
( w tym:
F S Dobrynin 2.500zł
FS Tuszyma 10.000 zł
FS Rzemień 4.000 zł )
KULTURA FIZYCZNA

299.080,00

Obiekty sportowe

126.500,00

§4210
§4260

1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii

§4270

Zakup usług remontowych

§4300

Zakup usług pozostałych
1.2 wydatki majątkowe z tego:
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych na zadanie „Zakup trybun sportowych
„ 4 sztuki

§6060
Rozdz.
92604

Instytucje kultury fizycznej

§ 2830

Rozdz.
92605

25.125,89

1.1 wydatki bieżące z tego
2) dotacje na zadania bieżące :
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych (dotacje celowe
z art. 28 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Dz. U. Nr 127 poz. 857)

Zadania w zakresie kultury fizycznej

16.500,00

4.500,00
57.000,00
1.000,00
20.000,00

44.000,00
100.000,00

100.000,00

47.580,00

1.1 wydatki bieżące, w tym :
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
§4110
§4120
§4170
§4300
Rozdz.
92695

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych ( sport gminny)

4.880,00
700,00
24.000,00

Pozostała działalność

25.000,00

18.000,00

w tym;
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§2360

§4210
§4300

1.1 wydatki bieżące z tego
2) dotacje na zadania bieżące :
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego (zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej)
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na :
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
(w tym FS Dobrynin 2.500 zł ,FS Tuszyma 3.094,27 ,
FS Przecław 1.000 zł
Zakup usług pozostałych
(FS Dobrynin 1.500 zł )
RAZEM

15.000,00

7.500,00
2.500,00
30.322.990,22

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 907.011,00 zł z przeznaczeniem na rozchody budżetu
gminy z tytułu spłat wcześniej zaciągniętego zadłużenia .
§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 952.989 zł w tym z :
- długoterminowych kredytów i pożyczek na rynku krajowym § 952 w kwocie 952.989 zł
§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.860.000 zł z przeznaczeniem
na:
- spłatę kredytów w wysokości 1.860.000 zł w paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów „
§ 6. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2015 w kwocie
1.952.989 zł w tym na: a/spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 952.989 zł
b/pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł
§ 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2015 roku wynikające z odrębnych ustaw tj.:
1. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t:
Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późniejszymi zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar o których mowa
w art. 402 ust.4 -6 stanowiące dochody budżetu gminy pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów
przekazywane do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 ustawy.
2. Wyodrębnia się:
- dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie
drzew i krzewów z terenu gminy w kwocie 10.000 zł
- wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w kwocie 10.000 zł w tym:
3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji
budżetowej przedstawia poniższa tabela

Dział

Rozdział

900
90019

Paragraf

Treść
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków
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Dochody
w zł

Wydatki
w zł

10.000,00

10.000,00

10.000,00
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z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0570
0580
0690
4210
4300
4700

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
Grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej
RAZEM

10.000,00
x

500,00

x

500,00

x

9.000,00
x
x

2.500,00
7.500,00

x

500,00
10.000,00

10.000,00

§ 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2015 roku wynikające z odrębnych ustaw tj.:
1. Stosownie do art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami ) dochody z opłat za
zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 181 oraz dochody określone w art.111 tej ustawy wykorzystane będą na
realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz, 1485 z późniejszymi zmianami) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne
cele.
2. Ustala się :
a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.000 zł
b) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości
7.000,00 zł
c) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
128.000,00 zł
3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji
budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział

Rozdział

Paragraf

756

75618
0480
851
85153
4210
4300
85154
4110
4170
4210

Treść
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
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Dochody
w zł

Wydatki
w zł

135.000,00

x

x
135.000,00
135.000,00
x
x
x
x
x
x
x
x

x
135.000,00
7.000,00
2.500,00
4.500,00
128.000,00
1.070,00
12.700,00
31.230,00
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4300
4360
4410
4700
6050
6060

Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
RAZEM

x

30.500,00

x

1.000,00

x

500,00

x

1.000,00

x

20.000,00

x

30.000,00

135.000,00

135.000,00

§ 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2015 roku wynikające z odrębnych ustaw tj.:
Stosownie do art.1 ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz.420
z późniejszymi zmianami ) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we
wnioskach sołectw o których mowa w art.4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie
warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być
przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późniejszymi
zmianami)
2. Wyodrębnia się środki na Fundusz Sołecki w wysokości 252.717,81zł z czego: Sołectwo: Biały Bór
25.594,27 zł, Dobrynin 25.594,27 zł, Kiełków 25.594,27 zł, Podole 25.594,27 zł, Rzemień 25.594,27 zł, Tuszyma
25.594,27 zł, Przecław 25.594,27 zł, Łączki Brzeskie 25.594,27 zł, Sołectwo Błonie 25.543,08 zł, Sołectwo Wylów
11.543,02 zł, Zaborcze 10.877,56 zł w tym:
L.p.

Dział
Rozdział
Paragraf

1

Dz. 010
Rozdz. 01095
§ 4270

2.

Dz. 600
Rozdz. 60016
§ 4270

§ 6050

3

Dz. 700
Rozdz. 70005
§ 4270

4

Dz. 710
Rozdz.71035
§4210

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu zadania)
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Zakup usług remontowych
Sołectwo Błonie - konserwacja rowu gminnego
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
Sołectwo Błonie - remont drogi kamieniem lub żużlem
Sołectwo Wylów - remont drogi Wylów - Poręby
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Kiełków
„Przebudowa drogi gminnej koło cmentarza’
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług remontowych
Sołectwo Rzemień
„Remont budynku komunalnego przy stadionie sportowym w Rzemieniu”
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Biały Bór
„Remont zabytkowego cmentarza wojennego w Tuszymie – Białym
Borze”
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Planowane
wydatki na
2015r
2.500,00
2.500,00
2.500,00
24.543,02
24.543,02
16.543,02
5.000,00
11.543,02
8.000,00
8.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
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5.

Dz. 754
Rozdz. 75412
§ 4210

§ 4270
§ 6060

6

Dz. 801
Rozdz. 80101
§ 4210

§ 4270

§ 4300

§ 6060

7

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Podole – zakup umundurowania dla OSP
Sołectwo Podole - zakup wyposażenia dla OSP
Sołectwo Rzemień – zakup mundurów strażackich dla OSP
Sołectwo Dobrynin – zakup krótkofalówek dla OSP
Sołectwo Kiełków- zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP
Sołectwo Tuszyma – zakup mundurów
Zakup usług remontowych
Sołectwo Podole – remont samochodu OSP
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Biały Bór
„Zakup garażu dla OSP”
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Przecław „Zakup kosiarki spalinowej do Szkoły Podstawowej w Przecławiu”
Sołectwo Dobrynin
„Zakup siatek „łapaczy” przy boisku Szkoły Podstawowej”
„Oświetlenie oraz zakup rejestratora video placu siłowni przy Szkoły
Podstawowej w Dobryninie”
Sołectwo Błonie
„Zakup odkurzacza piorącego do szkoły podstawowej”
Zakup usług remontowych
Sołectwo Biały Bór
„Remont budynku gospodarczego filii Szkoły Podstawowej w Białym
Borze”
Zakup usług pozostałych
Sołectwo Łączki Brzeskie
„Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich”
Sołectwo Dobrynin
Oświetlenie oraz zakup rejestratora video placu siłowni przy Szkoły
Podstawowej w Dobryninie”
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Przecław
„Zakup kompletu mebli dla Szkoły Podstawowej w Przecławiu”

26.000,00
26.000,00
18.000,00
4.000,00
1.000,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
42.188,54
40.688,54
8.000,00
1.500,00
4.500,00
3.000,00
1.500,00
2.000,00
2.594,27
2.594,27
27.094,27
25.594,27
1.500,00
4.500,00
4.500,00

Dz. 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

69.766,10

Rozdz. 90002
§ 4210

Gospodarka odpadami
Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Przecław
„Zakup koszy na śmieci na przystanki autobusowe”
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów i wyposażenia
Fundusz Sołecki Dobrynin
„Zakup paliwa i części wymiennych do kosiarki”
Fundusz Sołecki Kiełków
„Zakup wykaszarki na potrzeby sołectwa”

1.000,00
1.000,00
1.000,00

Rozdz. 90004
§ 4210
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12.700,00
5.700,00
700,00
2.500,00
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§ 6060
Rozdz. 90015
§ 6050

Rozdz. 90095
§ 6050

8

Dz. 921
Rozdz. 92109
§ 4210

§ 4270

§ 6050

Rozdz. 92116
§ 4210

Rozdz. 92120
§ 4300

Rozdz. 92195
§ 4210

Fundusz Sołecki Biały Bór
„Zakup kosiarek i na potrzeby sołectwa”
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Podole -zakup kosiarki dla sołectwa Podole
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Biały Bór - budowa oświetlenia ulicznego Biały Bór - Sokole
Sołectwo Podole - budowa oświetlenia ulicznego
Sołectwo Zaborcze - budowa oświetlenia ulicznego
Sołectwo Błonie – budowa oświetlenia ulicznego
Sołectwo Tuszyma – budowa oświetlenia ulicznego
Sołectwo Przecław - budowa oświetlenia ulicznego
Sołectwo Dobrynin - budowa oświetlenia ulicznego
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Błonie
„Budowa i wyposażenie placu zabaw, rekreacyjno – sportowego
w Błoniu”
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Biały Bór
„Zakup regałów do świetlicy w Białoborskim Domu Kultury”
Zakup usług remontowych
Sołectwo Dobrynin
„ Remont świetlicy wiejskiej w Dobryninie’
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Kiełków
„Utwardzenie placu przed budynkiem SDK Kiełkowie”
Biblioteki
Zakup materiałów i wyposażenia
Fundusz Sołecki Błonie
„Zakup książek do gminnej biblioteki”
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Zakup usług pozostałych
Fundusz Sołecki Przecław
„Wykonanie ogrodzenia kapliczki przydrożnej w Przecławiu przy ul.
Weneckiej”
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Błonie
„Dożynki” zakup materiałów związanych z organizacją dożynek
Sołectwo Podole
„Dożynki” zakup materiałów do wieńca dożynkowego
„Zakup strojów ludowych”
Sołectwo Dobrynin
-„Dożynki” zakup materiałów na dożynki
Sołectwo Tuszyma
„Dożynki” zakup materiałów
Sołectwo Kiełków
„Dożynki gminne” zakup materiałów na dożynki
Sołectwo Biały Bór
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2.500,00
7.000,00
7.000,00
51.066,10
51.066,10
7.000,00
4.594,27
10.877,56
8.000,00
7.500,00
8.094,27
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
63.625,89
17.500,00
6.500,00
6.500,00
3.000,00
3.000,00
8.000,00
8.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
40.625,89
24.125,89
1.543,08
6.000,00
1.000,00
5.000,00
1.894,27
1.000,00
2.094,27
1.000,00
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§ 4300

9

Dz. 926
Rozdz. 92695
§ 4210

§ 4300

„Dożynki gminne” zakup materiałów na dożynki”
Sołectwo Przecław
„Dożynki” zakup materiałów
„Doposażenie strojów regionalnych dla sołectwa Przecław – zakup
obuwia damskiego, zakup strojów ludowych dla dzieci”
„ Prezentowanie siebie przez śpiew, recytacje, taniec, wystąpienia
publiczne- redukcja stresu” – zakupy związane z organizacją warsztatów
Sołectwo Rzemień
„Dożynki gminne” zakup materiałów
„ Zakup chłopięcego stroju ludowego”
„Festiwal smaków i potraw regionalnych sołectwa Rzemień połączony
z piknikiem rodzinnym”
„Mikołajki dla dzieci”- zakup nagród w konkursie mikołajkowym
Zakup usług pozostałych
Sołectwo Dobrynin
„Edukacja dzieci i młodzieży związana z tańcem w Orkiestrze Dętej
Dobrynin”
Sołectwo Tuszyma
„Spotkanie edukacyjne na temat I i II Wojny Światowej , ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami z okazji 100-lecia powstania cmentarza
wojennego w Tuszymie”
„Organizacja „Dni Tuszymy”
Sołectwo Rzemień
„Edukacja dzieci w Orkiestrze Dętej”
„Festiwal smaków i potraw regionalnych sołectwa Rzemień połączony
z piknikiem rodzinnym”
KULTURA FIZYCZNA
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Dobrynin
„Piknik sportowo – rekreacyjny” - zakup nagród
„ Zakup „olimpijek”, „narzutek” z logo sołectwa dla reprezentacji
sołectwa w czasie konkursów i zawodów”
Sołectwo Tuszyma
„Zakupy sprzętu sportowego dla reprezentowania mieszkańców sołectwa
w zawodach sportowych”
Sołectwo Przecław
-„Maraton sołectw – zakupy związane z organizacją turnieju”
Zakup usług pozostałych
Sołectwo Dobrynin
„Piknik sportowo – rekreacyjny” – wynajem dmuchańców i animatora
RAZEM

6.500,00
2.000,00
2.500,00
2.000,00
4.094,27
300,00
1.200,00
1.000,00
1.594,27
16.500,00
2.500,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
8.094,27
8.094,27
8.094,27
2.500,00
500,00
2.000,00
3.094,27
1.000,00

1.500,00
252.717,82

§ 10. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2015 roku wynikające z odrębnych ustaw tj.:
1. Stosownie do artykułu nr 4 ust.1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 poz. 391 ) dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów od mieszkańców wykorzystywane
będą na realizację nowego zadania dotyczącego odbioru odpadów wraz z zapewnieniem ekologicznego,
bezpiecznego zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych łącznie z selektywną metodą zbierania.
2. Ustala się :
a) dochody z opłat z tytułu odbioru odpadów w wysokości 738.515 zł
b) wydatki na realizację zadania dotyczącego bezpiecznego odbioru odpadów 738.515 zł
3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust.1 pkt.1 w dostosowaniu do klasyfikacji
budżetowej przedstawia poniższa tabela:
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Dział

Rozdział

Paragraf

Dochody
w zł

Treść

738.515,00

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

900
90002
0490
900
90002
3020
4010
4110
4120
4040
4280
4210
4300
4360
4410
4440
4700

Gospodarka odpadami
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup usług zdrowotnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych w tym:
-wywóz odpadów z ustawy
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń
socjalnych
Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM

738.515,00

Wydatki w zł
x

x
x

738.515,00
x

738.515,00

x

738.515,00

x

320,33

x
x

x

66.032,00
12.138,00
1.739,00
4.953,81
100,00
3.250,00

x

646.244,00

x

250,00
100,00
x

2.187,86

x

1.200,00

x

738.515,00

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w brzmieniu jak załącznik
Nr 1 do uchwały budżetowej
§ 12. Określa się:
1. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych w wysokości 52.300 zł
2. Plan wydatków nimi finansowanych w wysokości 52.300 zł Szczegółowy podział dochodów i wydatków
rachunku dochodów jednostek oświatowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości
3.707.249,00 zł z tego:
1. Administracja publiczna 87.304,00 zł
władzy państwowe kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.945,00 zł

2. Urzędy naczelnych organów

3. Pomoc społeczna 3.618.000,00 zł
4. Planowane dochody i wydatki budżetu na 2015r dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia
poniższa tabela:
Dział
Dz.750

Rozdział

Paragraf

Treść
Administracja publiczna
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DOCHODY
WYDATKI
87.304,00
87.304,00

Strona 34

Rozdz.75011

§2010

§4010
§4040
§4110
§4120
§4210
§4440
Rozdz.75045

§2010

§4210
Dz.751

Rozdz.75101

§2010

§4170
§4110
§4120
Dz.852

Rozdz.85212

§2010

§3020
§3110

Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Zakup materiałów i wyposażenia
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
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87.204,00

87.204,00

87.204,00

x

x

55.141,12

x
x
x
x

13.001,00
9.429,13
1.350,96
5.000,00

x

3.281,79
100,00

100,00

100,00

x

x

100,00

1.945,00

1.945,00

1.945,00

1.945,00

1.945,00

x

x
x
x
3.618.000,00

1.626,93
278,21
39,86
3.618.000,00

3.601.100,00

3.601.100,00

3.601.100,00

x

x

500,00

x

3.406.900,00
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§4010
§4040
§4110
§4120
§4170
§4210
§4270
§4280
§4300
§4360
§4410
§4440

Rozdz.85213

§2010

§4130
Rozdz.85228

§2010

§3110

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
( 15.350 od pracowników, 62.280
od podopiecznych )
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Świadczenia społeczne
Razem:

x

86.220,00

x

8.380,00

x

77.630,00

x
x
x
x
x
x

2.620,00
500,00
2.500,00
500.00
150,00
12.000,00

x

500,00

x

100,00

x

2.600,00

6.800,00

6.800,00

6.800,00

x

x

6.800,00

10.100,00

10.100,00

10.100,00

x
3.618.000,00

x

10.100,00
3.618.000,00

§ 14. Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości 87.102,00 zł z tego:
1) Transport i łączność 87.102,00 zł
2) Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :
Dział

Rozdział

600
60004

Paragraf

Treść

Kwota

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

87.102,00

Lokalny transport zbiorowy

87.102,00
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§2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego –
a/ porozumienie z Gminą Miejską Mielec na realizację
zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu
lokalnego MKS 57.102,00
b/porozumienie z Gminą Miejską Dębica na realizację
zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu
lokalnego MKS 30.000zł

87.102,00

RAZEM WYDATKI

87.102,00

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Przecławia do zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w kwocie 1.000.000 zł
2. Upoważnia się Burmistrza Przecławia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu
w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Burmistrza Przecławia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.
§ 16. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w wysokości 268.000,00 zł z tego:
- rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 68.000,00 zł
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 18. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Przecławiu
Zanon Krawczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/30/2015
Rady Miejskiej w Przecławiu
z dnia 30 stycznia 2015 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH z budżetu gminy w 2015 r.
Dotacje na zadania bieżące :
a)dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - dotacje podmiotowe
Lp.

Rodzaj
udzielonej
dotacji
dotacja
podmiotowa

Podmiot
dotowany

Nazwa zadania

Kwota w zł

Klasyfikacja
budżetowa

MCK
w Przecławiu

dofinansowanie działalności na
zadania bieżące

315.000,00

2.

dotacja
podmiotowa

dofinansowanie działalności na
zadania bieżące

490.000,00

3.

dotacja
podmiotowa

Samorządowy
Dom Kultury
Tuszyma
Gminna
Biblioteka
Publiczna

dofinansowanie działalności
na zadania bieżące

291.000,00

Dz.921
Rozdz.92109
§2480
Dz.921
Rozdz.92109
§2480
Dz.921
Rozdz.92116
§2480

RAZEM

1.096.000,00

1.

b)dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - dotacje podmiotowa
Lp. Rodzaj
Podmiot
Nazwa zadania
udzielonej
dotowany
dotacji
1.
Dotacja
Izby Rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
podmiotowa
w wysokości 2% uzyskanych
Wpłaty gminy
wpływów z podatku rolnego
na rzecz Izb
Rolniczych
RAZEM
c) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe
w zakresie ochrony i promocji
1.
dotacje celowe organizacje
zdrowia zadanie :
pozarządowe
-organizacja imprez profilaktycznych
wyłonione
skierowanych do dzieci i młodzieży
z konkursu na
z terenu gminy Przecław
zadania zlecone
- organizacja warsztatów seniorów
do realizacji
w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
na zadanie:
Nr 1- organizacja i udział
w festiwalach, konkursach,
przeglądach imprezach oraz innych
formach służących rozwojowi
działalności kulturalnej, artystycznej
15.000,00
Nr 2 – wspieranie amatorskiego
ruchu artystycznego, twórczości
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Kwota
w zł

Klasyfikacja
budżetowa

9.285,24

Dz.010
Rozdz.01030
§2850

9.285.24
10.000,00

Dz.851
Rozdz.85195
§2360

40.000,00

Dz.921
Rozdz.92195
§2360

Strona 1

dotacje celowe organizacje
pozarządowe
wyłonione
z konkursu na
zadania zlecone
do realizacji

2.

dotacja celowa organizacje
pozarządowe
wyłonione
z konkursu na
zadania zlecone
do realizacji
dotacja celowa Kluby sportowe

ludowej, twórczości dzieci
i młodzieży 15.000,00
Nr3 - popularyzowanie wiedzy
o regionie, jego historii, budowa
więzi z małą ojczyzną poprzez
organizację i udział w konkursach
wystawach festiwalach 10.000,00
W zakresie działalność
wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnej
Zadanie :
-organizacja imprez i wydarzeń
integrujących lokalną społeczność
- wspieranie różnorodnych działań
podejmowanych w celu
przeciwdziałaniu wykluczeniu
społecznemu
W zakresie działalności na rzecz
organizacji pozarządowych
Zadanie;
- wspieranie rozwoju i popularyzacja
działalności organizacji
pozarządowych
- w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
- informacja i promocja w zakresie
zachowania proekologicznych oraz
ochrony zwierząt
-edukacja ekologiczna
-promocja odnawialnych źródeł
energii

15.000,00
Dz.921
Rozdz.92195
§2360

10.000,00

Dz.921
Rozdz.92195
§2360

10.000,00

Dz.921
Rozdz.92195
§2360

w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej
zadanie:
-upowszechnianie aktywnych form
spędzania wolnego czasu

15.000,00

Dz.926
Rozdz.92695
§2360

Dotacje celowe w myśl.art.28
ustawy z 25 czerwca 2010 o sporcie
Dz.U Nr 127 poz.857
Na szerzenie sportu i poprawianie
aktywności fizycznej
z uwzględnieniem celu publicznego

100.000,00

Dz.926
Rozdz.92604
§2830

RAZEM
200.000,d)dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między
jednostkami samorządu terytorialnego
Lp
Rodzaj
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota
Klasyfikacja
udzielonej
dotowany
zł
budżetowa
dotacji
1.
Dotacja celowa Powiat
Pomoc finansowa na :
Dz.852
na pomoc
Mielecki
- pokrycie kosztów działalności
3.072,00
Rozdz.85295
finansową
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
§2710
2.

Dotacja celowa

Gmina

Gmina Miejska Mielec przyjmuje do
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57.102,00

Dz.600
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3.

na podst.
porozumień
Miedzy jedno.

Miejska
Mielec

Dotacja celowa
na podstawie
Porozumień
między
jednostkami

Gmina
Miejska
Dębica

realizacji zadanie w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego polegające na
przewozie osób autobusami komunikacji
miejskiej – porozumienie z Gminą
Miejską Mielec na realizację
zbiorowego transportu lokalnego
Gmina Miejska Dębica przyjmuje do
realizacji zadanie w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego polegające na
przewozie osób autobusami komunikacji
miejskiej – porozumienie z Gminą
Miejską Dębica na realizację
zbiorowego transportu lokalnego
Razem:

Rozdz.60004
§2310

30.000,00

Dz.600
Rozdz.60004
§2310

90.174,00

Dotacje na zadania majątkowe :
a)dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych -dotacje celowe na pomoc finansową udzielana
między jednostkami samorządu terytorialnego
Lp.
Rodzaj
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota w zł
Klasyfikacja
udzielonej
dotowany
budżetowa
dotacji
1.
Dotacja celowa
Powiat Mielecki
Dotacja celowa na pomoc
21.497,00
Dz.754
na pomoc
finansową udzieloną między
Rozdz.75421
finansowa
jednostkami samorządu
§6300
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
„Budowa i modernizacja
radiowej sieci łączności
Starosty Powiatu kierowania
reagowaniem zintegrowanej
z systememwczesnego
ostrzegania i alarmowania
ludności Gminy Przecław „
Razem
21.497,00
b) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe
Lp.

Rodzaj udzielonej dotacji

1.

Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezalicznych do
sektora finansów
publicznych
Razem

Podmiot
dotowany
Spółki
Wodne
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Nazwa zadania

Kwota w zł

„
„ Modernizacja Rów
Podsusze
w miejscowości
Łączki Brzeskie”przebudowa
przepustów c.d.

30.000,00

Klasyfikacja
budżetowa
Dz.010
Rozdz.01009
§6230

30.000,00
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Przewodniczący Rady
Miejskiej w Przecławiu
Zenon Krawczyk
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/30/2015
Rady Miejskiej w Przecławiu
z dnia 30 stycznia 2015 r.
PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH oraz WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK
Dochody
Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu

801
80101
0750
0920
0960
0970
80104
0920
0960
0970
80110
0750
0920
0960
0970

Plan

OŚWIATA I WYCHOWANIE

52.300,00

Szkoły podstawowe (SP Przecław)

23.100,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Przedszkola (Przecław)

11.000,00
100,00

Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Gimnazja
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
OGÓŁEM DOCHODY

100,00

7.000,00
5.000,00
7.100,00

5.000,00
2.000,00
22.100,00
10.000,00
100,00
2.000,00
10.000,00
52.300,00

Wydatki
Dział

Rozdz.

§

801
80101
4210
4240
4300
80104

Nazwa działu
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Materiały i wyposażenie
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup usług pozostałych
Przedszkola

Plan
52.300,00
23.100,00
12.000,00
7.100,00
4.000,00
7.100,00

4210

Materiały i wyposażenie

4240
4300
4210

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup usług pozostałych
Gimnazja
Materiały i wyposażenie

100,00
2.000,00
22.100,00
10.000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.100,00

4300

Zakup usług pozostałych

11.000,00

OGÓŁEM WYDATKI

52.300,00

80110
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Przewodniczący Rady
Miejskiej w Przecławiu
Zenon Krawczyk
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