UCHWAŁA NR XXIV/216/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na rok 2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r.,
poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237 oraz art. 239 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984 i 2260.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 44.277.722,00
zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości

42.818.474,77 zł

2) dochody majątkowe w wysokości

1.459.247,23 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 48.277.722,00
zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości

39.557.619,43 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości

8.720.102,57 zł

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.
§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu „zaciągniętych kredytów
i pożyczek” w kwocie 6.414.665,00 zł w tym z tytułu;
1) paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie 6.414.665,00 zł
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.414.665,00 zł
z przeznaczeniem na:
1) paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie
b) spłatę otrzymanej pożyczki w kwocie

1.960.000,00 zł
454.665,00 zł

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2017 w kwocie
8.914.665,00 zł w tym:
a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
2.414.665,00 zł
c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.500.000,00 zł
§ 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017 wynikające
z odrębnych ustaw
1. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz.672 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4 - 6 stanowiące dochody
budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu,
przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a
ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32, i 38 - 42 ustawy.
1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy ;
a) 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 8.250,00zł
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b) wydatki na realizację
8.250,00 zł

zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie

2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji
budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Dział

Rozdział

Paragraf

900
90019
0570
0580
0690
4210
4300
4430
4700

Treść
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych
kary pieniężnych od osób fizycznych
Wpływy z tytułów grzywien i innych kary
pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej
RAZEM

Dochody
w zł

Wydatki
w zł

8.250,00

8.250,00

8.250,00

8.250,00
x

100,00

x
150,00
x

8.000,00
x
x
x

2.000,00
4.000,00
340,00

x

1.910,00

8.250,00

8.250,00

§ 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające
z odrębnych ustaw :
1. Stosownie do art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie
art. 18 i 181 oraz dochody określone w art.111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późniejszymi zmianami):
1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:
a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 145.000,00 zł
b) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości
2.000,00 zł
c) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 143.000,00 zł
2) 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

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
napojów alkoholowych
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Dochody
w zł

Wydatki
w zł

145.000,00

x

x
145.000,00
x

145.000,00
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851
85153
4210
4300
85154
4110
4170
4190
4210
4300
4410
4700
6050
6060

OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
RAZEM

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

145.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
143.000,00
1.070,00
14.300,00
5.500,00
18.000,00
27.000,00
430,00

x

700,00

x

30.000,00

x

46.000,00

145.000,00

145.000,00

§ 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające
z odrębnych ustaw :
1. Stosownie do art.2, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301
z późn. zm. ) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach
sołectw, o których mowa w art. 6 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy:
1) Ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
na łączna kwotę 515.668,52 zł w tym:
a) sołectwo Biały Bór

w kwocie

55.324,64 zł,

b) sołectwo Błonie

w kwocie

52.214,00 zł,

c) sołectwo Dobrynin

w kwocie

55.324,64 zł,

d) sołectwo Kiełków

w kwocie

55.324,64 zł,

e) sołectwo Łączki Brzeskie w kwocie

55.324,64 zł,

f) sołectwo Podole

w kwocie

55.324,64 zł,

g) sołectwo Rzemień

w kwocie

55.324,64 zł,

h) sołectwo Tuszyma

w kwocie

82.986,96 zł,

i) sołectwo Wylów

w kwocie

24.564,14 zł,

j) sołectwo Zaborcze

w kwocie

23.955,58 zł

2) Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust.1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
przedstawia poniższa tabela :
Dział

Rozdział
Paragraf

Dz.600

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu zadania)
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.
60016
§ 4210

Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Łączki Brzeskie – „Zakup rur do udrażniania przepustów przy
drogach gminnych”
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Planowane
wydatki na
2017 r.
127.414,00
127.414,00
10.414,00
5.000,00
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§ 4270

Sołectwo Błonie – „Zakup i montaż korytek do odprowadzania wody
przy drodze gminnej”
Sołectwo Błonie – „Zakup kręgów betonowych na przepusty dróg
gminnych”
Zakup usług remontowych
Sołectwo Biały Bór – „Remont dróg gminnych o nawierzchni
tłuczniowej poprzez zakup 40 ton kamienia wraz z usługą zabudowy
drogi – robota budowlana”
Sołectwo Łączki Brzeskie – „Remont dróg kamieniem i żużlem”
Sołectwo Wylów – „Remont drogi kamieniem wraz z wbudowaniem”
Sołectwo Dobrynin - „Zakup kamienia na remont i utrzymanie dróg
gminnych”
Sołectwo Podole – „Zakup kamienia z wbudowaniem na remont dróg
gminnych w sołectwie Podole”
Sołectwo Rzemień – „Zakup kamienia na remont dróg gminnych”
Sołectwo Zaborcze – „Zakup kamienia na remont drogi gminnej”
Sołectwo Tuszyma – „Zakup kamienia wraz z rozsypaniem na drogach
gminnych w sołectwie Tuszyma ”
Sołectwo Błonie - „Koszt zakupu kamienia na remont dróg gminnych”
Sołectwo Kiełków – „Zakup kamienia (kliniec) wraz z montażem”
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Dz. 754
Rozdz.
75412
§ 4210

§ 4270
Dz.801
Rozdz.
80101
§ 4210

§ 4270

4.000,00
1.414,00
117.000,00
3.000,00
15.000,00
5.000,00
12.000,00
20.000,00
10.000,00
6.000,00
18.000,00
20.000,00
8.000,00
45.250,00

Ochotnicze straże pożarne

45.250,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Biały Bór – „Zakup sprzętu gaśniczego oraz wyposażenia dla
OSP Biały Bór ”
Sołectwo Dobrynin – „Doposażenie sprzętu przeciwpożarowego oraz
zakup umundurowania strażackiego dla OSP Dobrynin”
Sołectwo Podole – „Zakup sprzętu i umundurowania specjalistycznego
dla OSP Podole”
Sołectwo Rzemień –„Zakup mundurów strażackich dla OSP Rzemień (4
komplety dziewczęce)”
Sołectwo Kiełków – „Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP
w Kiełkowie”
Zakup usług remontowych
Sołectwo Łączki Brzeskie – „Remont wozu strażackiego”
OŚWIATA I WYCHOWANIE

42.000,00

Szkoły podstawowe

35.386,24

Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Rzemień – „Wyposażenie Szkoły Podstawowej (zakup sprzętu
AGD - lodówka i wyposażenia do kuchni)”
Sołectwo Tuszyma – „Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych
mieszkańców Tuszymy – Modelarnia przy Szkole Podstawowej
w Tuszymie – zakupy”
Sołectwo Kiełków – „Zakup aparatu fotograficznego dla Szkoły
Podstawowej w Kiełkowie”
Sołectwo Kiełków – „Zakup komputerów do pracowni komputerowej
Szkoły Podstawowej w Kiełkowie i ich montaż”
Zakup usług remontowych
Sołectwo Łączki Brzeskie – „Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej
w Łączkach Brzeskich”

12.986,96
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5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
20.000,00
3.250,00
3.250,00
35.386,24

2.000,00
986,96
2.000,00
8.000,00
8.574,64
2.000,00
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§ 4300

Łączki Brzeskie – „Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Łączkach
Brzeskich”
Zakup usług pozostałych
Sołectwo Tuszyma – „Organizacja Święta Rodziny przy Szkole
Podstawowej w Tuszymie – usługa”
Sołectwo Dobrynin – „Montaż kamery na boisko szkolne przy Szkole
Podstawowej w Dobryninie”

§ 6060

Dz.900
Rozdz.
90004
§ 4210
Rozdz.
90015
§ 6050

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Rzemień – „Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rzemieniu
(zakup nagłośnienia)”
Sołectwo Łączki Brzeskie – „Zakup tablicy interaktywnej wraz
z projektorem i uchwytami”
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Łączki Brzeskie – „Zakup pilarki
z akcesoriami i materiałami eksploatowania”

Rozdz.
92109
§ 4210

1.824,64
10.000,00
4.000,00
6.000,00
163.524,64

wraz

2.000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

155.524,64

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Biały Bór – „Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach
gminnych w sołectwie Biały Bór ”
Sołectwo Łączki Brzeskie – „Budowa oświetlenia drogi gminnej
w Łączkach Brzeskich na odcinku od kościoła do cmentarza”

155.524,64

Pozostała działalność

43.824,64
7.000,00
15.200,00
7.500,00
12.000,00
50.000,00
20.000,00
6.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Błonie – „Budowa placu zabaw na Wólce Błońskiej – II etap”
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

6.000,00
6.000,00
84.344,36

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

34.519,72

Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Dobrynin – „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”
Sołectwo Podole – „Wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy – zakupy
bieżące”
Sołectwo Zaborcze – „Doposażenie świetlicy i kuchni”
Sołectwo Biały Bór – „Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy
budynku OSP w postaci 1 sztuki gastronomicznego taboretu gazowego
o mocy do 6,4 kW – dostawa”

19.019,72
1.500,00

Sołectwo Wylów – „Wyposażenie świetlicy (gry, naczynia)”
§ 4270

2.000,00

2.000,00
spalinowej

Sołectwo Podole – „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Podole
(przy drodze gminnej)”
Sołectwo Zaborcze – „Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie
Zaborcze”
Sołectwo Tuszyma – „Budowa oświetlenia w sołectwie Tuszyma ”
Sołectwo Błonie – „Zakup i montaż lamp oświetleniowych na drogę
gminną”

Dz.921

3.824,64

2.000,00

Sołectwo Dobrynin – „Budowa oświetlenia ulicznego”

Rozdz.
90095
§ 6050

6.574,64

Zakup usług remontowych
Sołectwo Kiełków – „Remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej”
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4.000,00
4.455,58
1.000,00
8.064,14
15.500,00
12.000,00
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Sołectwo Podole – „Remont częściowy budynku komunalnego
pełniącego rolę świetlicy wiejskiej w Podolu”
Rozdz.
92195
§ 4210

§ 4300

Dz.926
Rozdz.
92601

3.500,00

Pozostała działalność

49.824,64

Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Biały Bór – „Zakup wieńca dożynkowego”
Sołectwo Łączki Brzeskie – „Organizacja festynu rodzinnego – zakup
materiałów i gadżetów promujących gminę i sołectwo”
Sołectwo Łączki Brzeskie – „Dożynki gminne – zakup materiałów do
wykonania
wieńca
dożynkowego
i przygotowanie
stoiska
dożynkowego”
Sołectwo Wylów – „Zakup wieńca lub materiałów do wieńca oraz zakup
materiałów na dożynki”
Sołectwo Dobrynin – „Zakupy związane z organizacją dożynek (zakup
wyposażenia i materiałów do wieńca dożynkowego)”
Sołectwo Podole – „Dożynki gminne - zakup materiałów i wyposażenia”
Sołectwo Podole – „Dożynki gminne - zakup wieńca lub materiałów do
wieńca”
Sołectwo Podole – „Zakup specjalistycznego obuwia do strojów
ludowych”
Sołectwo Rzemień – „Dożynki gminne (zakup pasa
do stroju
regionalnego i materiałów do wieńca dożynkowego)”
Sołectwo Zaborcze – „Zakup wieńca lub materiałów do wykonania
wieńca”
Sołectwo Tuszyma – „Zakup materiałów na Dożynki Gminne 2017 –
zakupy”
Sołectwo Błonie – „Zakup materiałów na wykonanie wieńca
dożynkowego”
Sołectwo Kiełków – „Spotkanie wielopokoleniowe rodzin strażackich
z mieszkańcami wsi Kiełków w ramach obchodów 100-lecia powstania
OSP w Kiełkowie – zakup materiałów”
Sołectwo Kiełków – „Przygotowanie i organizacja stoiska dożynkowego
Sołectwa Kiełków”
Zakup usług pozostałych
Sołectwo Biały Bór – „Wynajem atrakcji dla dzieci na festyn rodzinny
typu: dmuchane zjeżdżalnie, domki, przeszkody”
Sołectwo Łączki Brzeskie – „Organizacja festynu rodzinnego – usługa
cateringowa, wynajem dmuchawców, wynajem Toi-Toi”
Sołectwo Dobrynin – „Usługi – edukacja artystyczna i promowanie
lokalnych amatorskich talentów artystycznych”
Sołectwo Dobrynin –„ Dofinansowanie imprezy integracyjnej z okazji
Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Dobrynin – wynajem
dmuchańców i animatora”
Sołectwo Rzemień –„Usługi warsztaty wielopokoleniowe muzyczno taneczne; artystyczne – wiklina papierowa, biżuteria; kulturoznawcze;
kulinarne i zdrowotne – dla mieszkańców Sołectwa Rzemień”
Sołectwo Tuszyma – „Organizacja Dni Tuszymy – usługa”
Sołectwo Kiełków – „Spotkanie wielopokoleniowe rodzin strażackich
z mieszkańcami wsi Kiełków w ramach obchodów 100-lecia powstania
OSP w Kiełkowie – wynajem infrastruktury dziecięcej”
Sołectwo Podole – „Dożynki gminne - zakup usług”
KULTURA FIZYCZNA

22.124,64
1.000,00

Obiekty sportowe

55.749,28
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500,00
2.000,00
1.500,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
800,00
2.000,00
1.324,64
27.700,00
500,00
4.500,00
6.000,00
2.700,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
6.000,00
59.749,28
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§ 4210

§ 4270
§ 4300
§ 6050

§ 6060

Rozdz.
92695
§ 4300

Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Dobrynin – „Utrzymanie ogólnodostępnego boiska sportowego
(nawóz, paliwo, węże ogrodowe, zraszacze)”
Sołectwo Tuszyma – „Zakup elementów wyposażenia do ćwiczeń na
ogólnodostępnym boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej w Tuszymie
dla mieszkańców sołectwa Tuszyma – zakupy”
Zakup usług remontowych
Sołectwo Rzemień – „Remont i modernizacja budynku przy stadionie
sportowym w Rzemieniu”
Zakup usług pozostałych
Sołectwo Podole „Zakup i montaż monitoringu na ogólnodostępnym
obiekcie (boisko i parking) sportowym w Podolu”
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Łączki Brzeskie – „Budowa pomieszczenia gospodarczego
wraz z toaletami na stadionie w Łączkach Brzeskich”
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Wylów – „Zakup kontenera jako szatni na ogólnodostępne
boisko dla mieszkańców Wylowa”

7.600,00
3.600,00
4.000,00
34.324,64
34.324,64
2.324,64
2.324,64
1.500,00
1.500,00
10.000,00
10.000,00

Pozostała działalność

4.000,00

Zakup usług pozostałych
Sołectwo Biały Bór – „Zagospodarowanie czasu wolnego młodym
mieszkańcom sołectwa Biały Bór poprzez dofinansowanie kosztów
transportu na basen gdzie odbywają naukę pływania”
Sołectwo Tuszyma – „Zagospodarowanie czasu wolnego młodych
mieszkańców sołectwa Tuszyma poprzez naukę pływania – usługa
(transport)”

4.000,00
1.000,00
3.000,00

RAZEM

515.668,52

§ 10. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające
z odrębnych ustaw :
1. Stosownie do art. 6r ust.1 - 2 ustawy z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U. z 2016r. , poz. 250 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
stanowiące dochody budżetu gminy, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmują koszty :
1) odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ,
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) obsługi administracyjnej tego systemu ,
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
2. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:
1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 800.940,00 zł
2) dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek z tytułu odbioru odpadów komunalnych 11.400,00 zł
3) wydatki na realizację zadań z zakresu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w kwocie 812.340,00 zł
3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt.1 i 2 w dostosowaniu do klasyfikacji
budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Dział

Rozdz.

Paragraf
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Treść

Dochody
w zł

Wydatki w zł
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GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

900
Rozdz.
90002

Gospodarka odpadami
0490

0640
0910
900
90002
3020
4010
4110
4120
4040
4210
4190
4280
4300
4410
4430
4440
4700

Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
Wpływy
z tytułów
kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień (wpływy z tytułu
kosztów upomnienia)
Wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat
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 materiałów i wyposażenia
Nagrody konkursowe
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych w tym:
- wywóz odpadów z ustawy
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy Fundusz
świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM

812.340,00

x

x

812.340,00

x
800.940,00
x
10.000,00
x

1.400,00
x

812.340,00

x

812.340,00

x

480,00

x

73.000,00

x

x

14.448,00
2.060,00
5.300,00
3.768,14
500,00
100,00

x

707.496,00

x
x

100,00
1.900,00

x

2.187,86

x

1.000,00

812.340,00

812.340,00

x
x

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w brzmieniu jak załącznik
Nr 1 do uchwały budżetowej
§ 12. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 14.300.058,00 zł z tego:
1. Administracja publiczna 77.630,00 zł.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.328,00 zł.
3. Pomoc społeczna 31.100,00 zł
4. Rodzina 14.189.000,00 zł.
Planowane dochody i wydatki budżetu gminy w roku budżetowym 2017,
dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w dostosowaniu
do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Dział
Dz.750

Rozdział

Rozdz.75011

Paragraf

Treść
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
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DOCHODY
77.630,00

WYDATKI
77.630,00

77.530,00

77.530,00
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§2010

§4010
§4110
§4120
§4440
Rozdz.75045

§2010

§4300
Dz.751

Rozdz.75101

§2010

§4170
§4110
§4120
Dz.852

Rozdz.85213

§2010

Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań
bieżących
z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań
zleconych
gminie
(związkom
gmin,
związkom
powiatowo- gminnym) ustawami
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
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,
związkom
powiatowo- gminnym) ustawami
Zakup usług pozostałych
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,
związkom
powiatowo- gminnym) ustawami
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Pomoc społeczna
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,
związkom
powiatowo- gminnym) ustawami
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77.530,00

x

x

63.316,92

x

10.884,18

x

1.551,26

x

1.777,64

100,00

100,00

100,00

x

x

100,00

2.328,00

2.328,00

2.328,00

2.328,00

2.328,00

x

x

1.945,84

x

334,49

x
31.100,00

47,67
31.100,00

11.100,00

11.100,00

11.100,00

x
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§4130
Rozdz.85228

§2010

§4300
Dz.855
Rozdz.85501

§2060

§3020
§3110
§4010
§4110
§4120
§4170
§4210
§4270
§4280
§4300
§4360
§4410
§4440
§4700

Rozdz.85502

§2010

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
Zakup usług pozostałych
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej
zlecone
gminom
(związkom
gmin,
związkom
powiatowo - gminnym) związane
z realizacją
świadczenia
wychowawczego
stanowiącego
pomoc państwa w wychowaniu
dzieci
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
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
Szkolenia
pracowników
nie będących członkami korpusu
służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenie
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,
związkom
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x

11.100,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

x

x
14.189.000,00
9.318.600,00

20.000,00
14.189.000,00
9.318.600,00

9.318.600,00

x

x

450,00

x

9.178.821,00

x

105.190,00

x

18.114,00

x
x
x
x
x
x

2.587,00
600,00
2.600,00
700,00
100,00
5.150,00

x

1.000,00

x

100,00

x

2.188,00

x

1.000,00

4.870.400,00

4.870.400,00

4.870.400,00

x
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§3020
§3110
§4010
§4040
§4110
§4120
§4170
§4210
§4270
§4280
§4300
§4360
§4410
§4440
§4700

powiatowo- gminnym) ustawami
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
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
Szkolenia
pracowników
nie będących członkami korpusu
służby cywilnej
Razem:

x

1.100,00

x

4.490.288,00

x

95.305,00

x

9.100,00

x

251.252,00

x
x
x
x
x
x

2.881,00
500,00
3.500,00
700,00
150,00
11.000,00

x

1.200,00

x

120,00

x

2.604,00

x

700,00

14.300.058,00

14.300.058,00

§ 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 862.014,00 zł z
tego:
1. Oświata i wychowanie
2. Pomoc społeczna
Dział
801

Rozdział

525.834,00 zł
336.180,00 zł

Paragraf

Rozdz.
80103
§2030

§3020
§4010
§4110
§4120
Rozdz.
80104
§2030

§3020

Treść
DOCHODY
WYDATKI
Oświata i wychowanie
525.834,00
525.834,00
Oddziały przedszkolne w szkołach
212.742,00
212.742,00
podstawowych
Dotacje
celowe
otrzymane
212.742,00
x
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków
gmin,
związków
powiatowo-gminnych )
Wydatki osobowe niezaliczone do
x
15.900,00
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
osobowe
x
163.000,00
pracowników
Składki
na
ubezpieczenia
x
30.591,00
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
x
3.251,00
313.092,00
313.092,00
Przedszkola
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków
gmin,
związków
powiatowo-gminnych )
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
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313.092,00

x

x

23.800,00
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§4010
§4110
§4120
Dz.852
Rozdz.
85213

§2030

§4130
Rozdz.
85214
§2030

§3110
Rozdz.
85216

Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Pomoc społeczna
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
własnych zadań bieżących gmin
(związków
gmin,
związków
powiatowo - gminnych )
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc
w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków
gmin,
związków
powiatowo-gminnych )
Świadczenia społeczne

x

238.111,00

x

44.767,00

x
336.180,00
28.200,00

6.414,00
336.180,00
28.200,00

28.200,00

x

x

28.200,00

58.700,00

58.700,00

58.700,00

x

x
163.900,00

58.700,00
163.900,00

Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków
gmin,
związków
powiatowo-gminnych )
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej

163.900,00

x

x
85.380,00

163.900,00
85.380,00

Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków
gmin,
związków
powiatowo-gminnych )
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Razem

85.380,00

x

x

64.850,00

x

15.000,00

x
x
x
x
862.014,00

1.960,00
500,00
800,00
2.270,00
862.014,00

Zasiłki stałe
§2030

§3110
Rozdz.
85219
§2030

§4010
§4110
§4120
§4170
§4210
§4300

§ 14. Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości 109.122,00 zł z tego
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1) Transport i łączność

109.122,00 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

Paragraf

600
60004

§2310

Treść

Kwota

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

109.122,00

Lokalny transport zbiorowy
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 - 107.102,00 zł
b)porozumienie z Gminą Miejską Dębica na realizację
zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu
lokalnego MKS - 2.020,00 zł

109.122,00

RAZEM WYDATKI

109.122,00

109.122,00

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Przecławia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na
finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł
§ 16. 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.
§ 17. Upoważnia się Burmistrza Przecławia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.
§ 18. Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
przedstawia poniższa tabela:
Dział
Dz.010

Rozdział

Paragraf

Rozdz.01095

§0770
Dz.020
Rozdz.02095

§0750

Dz.600
Rozdz.60016
§0690

Treść
Kwota
Rolnictwo i łowiectwo
150.000,00
Pozostała działalność
150.000,00
Dochody majątkowe, w tym :
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
150.000,00
(sprzedaż działek rolnych)
Leśnictwo
1.500,00
Pozostała działalność
1.500,00
Dochody bieżące w tym :
Wpływy
z najmu
i dzierżawy
składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
1.500,00
sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym
charakterze
(dochody
z najmu
i dzierżawy składników majątkowych, dzierżawa
terenów łowieckich)
Transport i łączność
109.647,96
Drogi publiczne gminne
109.647,96
Dochody bieżące w tym :
Wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)
300,00
Dochody majątkowe w tym:
b) na programy finansowane ze środków z udziałem
środków o których mowa w art 5 ust1 pkt2 i 3
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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
klasyfikacji w paragrafie 625
na zadanie: realizacja projektu
jako Partner
„Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu
publicznego dla MOF Mielec” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
RPO
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc
finansowa z budżetu Gminy Miejskiej Mielec
z przeznaczeniem
na realizacje
zadania na
„Utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy
Przecław w ramach projektu „Poprawa jakości
funkcjonowania systemu transportu publicznego dla
MOF Mielec” Uchwała Nr XXIV/241/2016 Rady
Miejskiej w Mielcu z dnia 20 października 2016r )
- na projekt techniczny
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody bieżące w tym :
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy
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
1.000 zł, czynsz dzierżawny 21.500zł )
Wpływy z usług (wpłaty za energię cieplną
i elektryczną) )
Wpływy z pozostałych odsetek
Dochody majątkowe w tym:
c) dochody ze sprzedaży majątku
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
(sprzedaż działek)
Działalność usługowa
Pozostała działalność
dochody bieżące w tym :
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
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 (na zadanie
z EFRR „Przygotowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Przecław”)
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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, związkom powiatowo- gminnym)
ustawami z tego:
-zadania z zakresu spraw obywatelskich 51.480,00
-pozostałe zadania 26.050,00
Dochody
jednostek
samorządu
terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(za dane adresowe)
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dochody bieżące w tym :
Wpływy z pozostałych odsetek
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, związkom powiatowo- gminnym)
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, związkom powiatowo- gminnym)
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:
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Dochody bieżące w tym
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
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Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień (wpływy z tytułu
kosztów upomnienia)
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno
- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Dochody bieżące w tym
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień (wpływy z tytułu
kosztów upomnienia)
Wpływy z odsetek 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 napojów
alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw (opłaty za przystanki)
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Dochody bieżące w tym
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego 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
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Dochody bieżące w tym
Subwencje ogólne z budżetu państwa
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Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody bieżące w tym:
Wpływy z pozostałych odsetek
SP Przecław 200 zł, SP Rzemień 100 zł,
SP Kiełków 100 zł, SP Łączki Brzeskie 120 zł,
SP Tuszyma 200 zł, SP Dobrynin 100zł
Wpływy z różnych dochodów
(przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu
terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3%
z PIT-4)
SP Przecław 350 zł, SP Rzemień 200 zł, SP Kiełków
200 zł, SP Łączki Brzeskie 220zł, SP Tuszyma 350 zł,
SP Dobrynin 200zł,
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dochody bieżące w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych )
Przedszkola
Dochody bieżące w tym
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego (wpłaty rodziców za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych
przez gminę publicznych przedszkolach w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania
,wychowania i opieki)
S. Przedszkole w Przecławiu 35.000zł
S. Przedszkole w Rzemieniu 16.000 zł
Przedszkole Tuszyma 5.000 zł
Wpływy z pozostałych odsetek
(Rzemień 100 zł, Przecław 200 zł)
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu
wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej
zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT-4)
Rzemień 100 zł, Przecław 200 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych )
- dochody majątkowe w tym:
b) na programy finansowane ze środków z udziałem
środków o których mowa w art 5 ust. 1 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 na zadanie: „Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola
w Rzemieniu„Nr RPPK.06.04.01-18-0001/16-00 RPO
Gimnazja
Dochody bieżące w tym
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu
wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej
zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT-4)
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Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego opłaty wnoszone za
korzystanie
z wyżywienia
w przedszkolach
publicznych oraz publicznych innych formach
wychowania przedszkolnego) Przecław 120.000 zł,
Rzemień 52.000 zł
Wpływy z usług wpływy z tytułu odpłatności
w stołówkach szkolnych)
SP Przecław 80.000 zł, SP Łączki Brzeskie 40.000 zł,
SP Tuszyma 70.000 zł, SP Dobrynin 40.000 zł, SP
Rzemień 30.000zł, SP Kiełków 10.000 zł, Zespół
Szkół 30.000 zł
Pomoc społeczna
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, związkom powiatowo - gminnym)
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych )
Zasiłki okresowe, celowe 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, związków powiatowo-gminnych),
Zasiłki stałe
Dochody bieżące w tym
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu
wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej
zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT-4)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
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:
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu
wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej
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zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT-4)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych )
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
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, związkom powiatowo - gminnym)
ustawami
Wpływy z usług (za pobyt w DPS)
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Dochody bieżące w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym)
związane
z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowaniu dzieci
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu
wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej
zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT-4)
Świadczenie rodzinne, świadczenie 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, związkom powiatowo - gminnym)
ustawami
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu
wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej
zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT-4)
Dochody
jednostek
samorządu
terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(dochody z zwróconych zaliczek alimentacyjnych,
zasiłków rodzinnych)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
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:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie
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odpadami komunalnymi pobierane przez gminy na
podstawie przepisów rozdz.3a ustawy z dnia
13.IX.1996 o utrzymaniu czystości
i porządku
w gminach)
Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień (wpływy z tytułu
kosztów upomnienia)
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dochody bieżące w tym:
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat (wpływy za korzystanie ze
środowiska)
RAZEM

10.000,00
1.400,00
8.250,00

100,00
150.00
8.000,00
44.277.722,00

§ 19. Planowane wydatki budżetu na 2017 r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia
poniższa tabela :
Dz.

Rozdział

§

010
Rozdz.
01030

§2850
600
Rozdz.
60004

§2310

§4300

Rozdz.
60014

Treść

Kwota

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

10.360,00

Izby rolnicze

10.360,00

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
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

785.533,25

Lokalny transport zbiorowy

209.122,00

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 (porozumienie
z Gminą Miejską Mielec na realizację zbiorowego
transportu lokalnego - 107.102,00 zł
Porozumienie z Gminą Miejską Dębica na realizację
zbiorowego transportu lokalnego MKS 2.020,00 zł)
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
Zakup usług pozostałych
- usługa przewozu pasażerów regularnej linii Nr 7 i 8 na
trasie Łączki Brzeskie - Tuszyma - Mielec 65.560,00 zł
- "Koncepcja zintegrowanej obsługi komunikacji miasta
i gminy Przecław" - 34.440,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
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10.360,00

109.122,00

100.000,00

35.000,00
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§6300

Rozdz.
60016

1.2 wydatki majątkowe z tego:
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie
"Budowa chodnika przy drodze powiatowej PO 1183R
Łączki Brzeskie - Nagoszyn na dł. ok. 550m"
Drogi publiczne gminne

§4170
§4110
§4120

§4210

§4270

§4300
§4430
§4520

§6050

§6057

§6059

w tym;
1.1wydatki bieżące z tego:
a)na wydatki i składki od nich naliczane:
Wynagrodzenia bezosobowe
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
Budżet Obywatelski „Przecław” 5.100,00 zł
FS Łączki Brzeskie 5.000,00 zł
FS Błonie 5.414,00 zł
Gmina 30.000,00 zł
Zakup usług remontowych w tym:
FS Biały Bór 3.000,00
FS Łączki Brzeskie 15.000,00
FS Wylów 5.000,00
FS Dobrynin 12.000,00
FS Podole 20.000,00
FS Rzemień 10.000,00
FS Zaborcze 6.000,00
FS Tuszyma 18.000,00
FS Błonie 20.000,00
FS Kiełków 8.000,00
Razem FS 117.000,00
Gmina 50.000,00
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
1.2 wydatki majątkowe w tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-Budżet obywatelski Przecław 16.000,00
-projekt techniczny na utworzenie zatoki autobusowej
w Rzemieniu 20.000 zł
-„Przebudowa dróg gminnych” 15.000 zł
na programy finansowane ze środków z udziałem
środków o których mowa w art 5 ust1 pkt2 i 3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
realizacja projektu jako Partner „Poprawa jakości
funkcjonowania systemu transportu publicznego dla
MOF Mielec” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 RPO
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
realizacja projektu jako Partner „Poprawa jakości
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35.000,00

504.411,25

4.000,00
684,00
98,00

45.514,00

167.000,00

120.000,00
2.500,00
8.500,00

51.000,00

89.347,96

15.767,29
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funkcjonowania systemu transportu publicznego dla
MOF Mielec” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 RPO
Rozdz.
60017

Drogi wewnętrzne

15.000,00

w tym;
1.1 wydatki majątkowe z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
§6050
Rozdz.
60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§6050
Rozdz.
60095

700
Rozdz.
70005

§4210
§4260
§4270
§4300
§4430
§4520

§ 6050
§6060
Rozdz.
71004

1.1 wydatki majątkowe z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych :
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(wkład własny)
Pozostała działalność

§4210
§4300

710

a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych :
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(wkład własny)

15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00

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

1.000,00
1.000,00
237.517,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

237.517,00

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
Budżet Os.”Wenecja” 4.000,00
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego (opłaty kartograficzne, geodezyjne ze
Starostwa)
1.2 wydatki majątkowe z tego :
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na
zadanie "Modernizacja świetlicy wiejskiej Zaborcze"
Wydatki
na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budżetowych (zakup gruntu )
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego

14.000,00
21.000,00
9.000,00
51.917,00
7.800,00
800,00

33.000,00
100.000,00
144.200,00
110.400,00

w tym;
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§4090

§4300
§4520
Rozdz.
71095

§4307
§4309
750
Rozdz.
75011

§4210
§4300
§4440
§4700
Rozdz.
75022

65.000,00
400,00
33.800,00

Na programy finansowane ze środków z udziałem
środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Zakup usług pozostałych (realizacja programu z EFRR
„Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Przecław „
Zakup usług pozostałych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

30.420,00

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
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
(1,625 etatu x 1.093,93)
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§4210
§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 materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

§4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§3030

45.000,00

Pozostała działalność

Urzędy wojewódzkie

§4010
§4040
§4110
§4120

Rozdz.
75023

1.1wydatki bieżące z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
Honoraria
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych :
Zakup usług pozostałych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego ( opłaty kartograficzne, geodezyjne ze
Starostwa)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
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3.380,00
4.499.227,56
220.269,64

168.622,00
9.600,00
27.980,00
3.990,00

2.000,00
6.000,00
1.777,64
300,00
100.000,00

80.000,00

350,00
19.290,00
360,00
3.892.457,92
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§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 :
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności ( zakupy na potrzeby
sekretariatu)
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

§4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

80.000,32

§4410
§4430
§4440
§4480
§4530
§4580
§4610

Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Podatek od towarów i usług VAT
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
1.2. wydatki majątkowe z tego:
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
(zakup regałów do archiwum - 43.573,00 zł
zakup szafo - regał - 11.000,00)

2.000,00
40.000,00
47.764,60
62.124,00
500,00
100,00
4.000,00

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120
§4170

§4140
§4210
§4220

§4700

§6060
Rozdz.
75045

§ 4300
Rozdz.
75075

2.536.111,00
162.000,00
440.186,00
49.999,00
35.000,00

3.500,00
70.000,00
2.000,00
73.000,00
60.000,00
2.600,00
126.000,00

25.000,00

54.573,00

Kwalifikacja wojskowa

100,00

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

100,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§4110

16.000,00

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
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120.000,00

800,00
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§4120
§4170

§4190
§4210
§4300
Rozdz.
75095

Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych :
Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
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
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe ( inkaso podatków)
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

§2580

w tym;
1.1wydatki bieżące z tego
Dotacje
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
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
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122,00
12.000,00

15.000,00
32.078,00
60.000,00
166.400,00

19.800,00
1.700,00
200,00
65.000,00

3.000,00
51.700,00
25.000,00
2.328,00
2.328,00

1.945,84
334,49
47,67
186.450,00
177.950,00

19.600,00
20.000,00
200,00
6.000,00
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§4210

§4260
§4270
§4300
§4430

§6230
Rozdz.
75414

§4210
§4300
Rozdz.
75421

§4210
§4300
§4430
757
Rozdz.
75702

§8110
758
Rozdz.
75818

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych :
Zakup materiałów i wyposażenia
Budżet Obywatelski Przecław 6.100,00
FS Biały Bór 5.000,00
FS Dobrynin 10.000,00
FS Podole 5.000,00
FS Rzemień 2.000,00
FS Kiełków 20.000,00
Razem FS 42.000,00
Gmina 11.900,00
Zakup energii
Zakup usług remontowych
FS Łączki Brzeskie 3.250,00
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
1.2 wydatki majątkowe z tego:
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych (OSP Kiełków)

60.000,00

10.000,00
23.000,00
20.000,00
7.000,00

12.150,00

Obrona cywilna

4.000,00

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

2.000,00
2.000,00

Zarządzanie kryzysowe

4.500,00

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
Różne opłaty i składki
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 od samorządowych papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez jednostkę
samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe

2.500,00
1.500,00
500,00
500.000,00
500.000,00

500.000,00
400.000,00
400.000,00

w tym;
1.1wydatki bieżące z tego
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§4810

801
Rozdz.
80101

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Rezerwy
(w tym: rezerwa ogólna 183.000 zł,
rezerwa
z zakresu
zarządzania
kryzysowego
117.000 zł,
rezerwa celowa na wdrożenie reformy oświaty
100.000 zł)
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120
§4170

§4210

§4240
§4260
§4270
§4280
§4300

15.455.325,35
6.283.471,14

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
FS Rzemień 2.000,00
FS Tuszyma 986,96
FS Kiełków 10.000,00
Razem FS 12.986,95
Oświata 97.800,00
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
FS Łączki Brzeskie 8.574,64
Oświata 35.000,00
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych w tym;
FS Tuszyma 2.000,00
FS Dobrynin 1.824,64
Razem FS 3.824,64
Oświata 74.000,00

§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

§4700

400.000,00

280.225,90

3.888.434,71
358.141,33
754.354,57
107.760,50
14.950,00

110.786,95

12.000,00
293.000,00
43.574,64
7.500,00
77.824,64

14.400,00
2.150,00
10.000,00
250.267,90
4.100,00

1.2 wydatki majątkowe z tego :
§6060

Wydatki
na
budżetowych
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zakupy

inwestycyjne

jednostek

14.000,00
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§6050
Rozdz.
80103

Budżet obywatelski Os.Wenecja 4.000,00
FS Rzemień 4.000,00
FS Łączki Brzeskie 6.000,00
Razem FS 10.000,00
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
„Rozbudowa SP w Łączkach Brzeskich„ projekt
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

40.000,00
685.274,03

w tym;

§4210
§4240
§4260
§4270
§4280
§4300

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)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 środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

§4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§4440

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

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120

§4700
Rozdz.
80104

Przedszkola

§3020

§4010
§4040
§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
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
Budżet Os.Wenecja 2.000,00
Budżet obywatelski Przecław 3.600,00
Razem Budżet Obywatelski 5.600,00
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31.021,20

452.740,00
33.016,00
87.551,00
11.711,00

9.500,00
6.000,00
15.100,00
4.000,00
800,00
4.160,00
1.450,00
28.174,83
50,00
2.930.811,83

53.479,00

808.769,00
70.424,00
154.181,00
22.090,00
2.000,00

71.600,00
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§4240
§4260
§4270
§4280
§4300
§4330
§4360
§4410
§4430
§4440
§4700

§6057
§6059
§6050
Rozdz.
80110

Oświata 66.000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
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
1.2 wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
„Rozbudowa przebudowa, i nadbudowa budynku
przedszkola w Rzemieniu”
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
przedszkola w Rzemieniu"
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
przedszkola w Rzemieniu"
Gimnazja

7.800,00
75.000,00
10.000,00
1.500,00
30.000,00
185.000,00
4.600,00
750,00
3.500,00
57.427,91
1.300,00

950.946,21
349.164,31
71.280,40
2.544.394,02

§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 środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

§4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4.000,00

§4410

Podróże służbowe krajowe

2.000,00

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120
§4170
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121.472,00

1.524.026,00
149.323,00
303.456,00
43.478,00
1.000,00

25.000,00
2.000,00
200.000,00
10.000,00
2.500,00
30.500,00
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§4430
§4440
§4700

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

4.500,00
103.539,02
1.500,00

1.2 wydatki majątkowe z tego:
§6050
Rozdz.
80113

Dowożenie uczniów do szkół

§3030

§4300
Rozdz.
80120

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
(w tym: gmina 19.000,00 zł )
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych
(w tym: dowóz uczniów niepełnosprawnych - gmina
180.000 )
-oświata 229.100,00 )
Licea ogólnokształcące

§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
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków 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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
(Oświata 30.987,00 zł, Gmina 1.000,00 zł)
w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120

Rozdz.
80146

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym:
Budżet Obywatelski Przecław 16.100,00)
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16.100,00
428.100,00

19.000,00

409.100,00
527.634,87

21.540,00

366.525,00
32.556,00
69.875,00
10.012,00

2.500,00
3.000,00
5.000,00
1.500,00
500,00
2.500,00
1.000,00
500,00
10.626,87
31.987,00
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§4210
§4300
§4410
§4700
Rozdz.
80148

5.828,00
9.600,00
1.800,00
członkami

Stołówki szkolne i przedszkolne

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120

§4210
§4220
§4280
§4440

§6060

Rozdz.
80149

§3020
§4010
§4040
§4110
§4120

§4210
§4240
§4260
§4300
§4360
§4440
Rozdz.
80150

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
(w tym: oświata 8.600,00 zł ,
gmina 1.000,00 zł )
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników nie będących
korpusu służby cywilnej

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
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 środków żywności
Zakup usług zdrowotnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.2 wydatki majątkowe z tego
Wydatki
na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budżetowych (zakup pieca konwekcyjno - parowo elektrycznego do stołówki Przedszkola w Przecławiu)
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych
i innych
formach
wychowania
przedszkolnego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
a)na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
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 środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
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14.759,00
1.197.588,81

3.800,00

507.865,20
40.995,00
92.347,00
13.259,15

21.000,00
472.000,00
100,00
21.222,46

25.000,00

119.812,42

1.662,00
78.717,00
4.260,00
14.775,00
2.118,00

4.500,00
5.000,00
4.100,00
1.700,00
200,00
2.780,42
598.897,40
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§3020

§4010
§4040
§4110
§4120

§4210
§4240
§4260
§4300
§4360
§4440
Rozdz.
80195

w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
1.1 wydatki bieżące z tego
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 środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność

§3020

§4010
§4110
§4120
§4170

§4190
§4210
§4300

§4440
851

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
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
(oświata 3.333,27 zł, gmina 150,00 zł)
Składki na Fundusz Pracy
(oświata 477,56 zł, gmina 50,00 zł)
Wynagrodzenie bezosobowe (gmina 800,00)
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Nagrody konkursowe (sport szkolny)
Zakup materiałów i wyposażenia (sport szkolny)
Zakup usług pozostałych
(w tym: sport szkolny 12.950,00 gmina
-program upowszechniania kultury fizycznej i sportu
11.550,00 )
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.
85153

§4210

14.390,00

400.211,00
29.429,00
75.298,00
10.790,00

9.000,00
17.000,00
17.500,00
8.900,00
1.650,00
14.729,40
107.353,83

9.000,00

19.493,00
3.483,27
527,56
800,00

1.600,00
2.200,00
24.500,00

45.750,00
160.000,00

Zwalczanie narkomanii

2.000,00

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

1.000,00
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§4300
Rozdz.
85154

Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§4110
§4170

§4190
§4210
§4300
§4410
§4700
§6050
§6060
Rozdz.
85195

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
Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
1.2 wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki
na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Pozostała działalność

1.000,00
143.000,00

1.070,00
14.300,00

5.500,00
18.000,00
27.000,00
430,00
700,00
30.000,00
46.000,00
15.000,00

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego

§2360

852
Rozdz.
85205

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
i promocji zdrowia)
POMOC SPOŁECZNA
Zadania
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
w tym;

15.000,00

1.234.135,00
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

500,00

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
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

§4700
Rozdz.
85213
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50,00
800,00
39.300,00
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§4130
§4130
Rozdz.
85214

§3110
§ 4300
Rozdz.
85215

§3110
Rozdz.
85216

§3110
Rozdz.
85219

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120
§4170

§4210
§4270
§4280
§4300
§4360

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
(zlecone)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
(AR)
Zasiłki okresowe, celowe 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
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych

11.100,00
28.200,00
181.700,00

178.700,00
3.000,00

Dodatki mieszkaniowe

12.000,00

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

12.000,00

Zasiłki stałe

163.900,00

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

163.900.00

Ośrodki pomocy społecznej

602.891,00

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
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6.000,00

433.804,00
35.000,00
79.523,00
11.315,00
2.000,00

6.800,00
1.500,00
400,00
6.270,00
6.000,00
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§4410
§4430
§4440
§4700
Rozdz.
85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§4300
§4330
Rozdz.
85230

§3110
Rozdz.
85295

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego

854
Rozdz.
85401

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120

§4210
§4240
§4440

150,00
1.000,00
10.629,00
2.500,00
136.000,00

56.000,00
80.000,00

Pomoc w zakresie dożywiania

93.000,00

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Świadczenia społeczne

93.000,00

Pozostała działalność

§2710

Rozdz.
85415

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

3.444,00

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 )
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

195.451,80

Świetlice szkolne

131.451,80

3.444,00

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 środków dydaktycznych i książek
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

96.691,60
2.000,00
15.030,43
3.297,25

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

45.000,00

4 472,70

1.200,00
3.000.00
5.759,82

w tym:
1. wydatki bieżące z tego:
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§3240
Rozdz.
85416

§3240
855
Rozdz.
85501

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Stypendia dla uczniów
(wkład własny stypendia oraz zasiłki związane z trudną
sytuacją materialną)
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym
1.wydatki bieżące z tego:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Stypendia dla uczniów
(stypendia za osiągnięcia w nauce "Wybitny uczeń
15.000,00, stypendia sportowe 4.000,00)
RODZINA
Świadczenie wychowawcze

§3020
§3110

§4010
§4110
§4120
§4170

§4210
§4270
§4280
§4300
§4360
§4410
§4440
§4700
Rozdz.
85502
§3020
§3110

§4010
§4040
§4110
§4120
§4170

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
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
Świadczenia
rodzinne,
świadczenia
z funduszu
alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
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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45.000,00
19.000,00

19.000,00
14.314.301,00
9.318.600.00

450,00
9.178.821,00

105.190,00
18.114,00
2.587,00
600,00

2.600,00
700,00
100,00
5.150,00
1.000,00
100,00
2.188,00
1.000,00
4.945.400,00

1.100,00
4.502.288,00

110.305,00
9.100,00
254.252,00
2.881,00
500,00
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§4210
§4270
§4280
§4300
§4360
§4410
§4440
§4700

§2910

§4560
Rozdz.
85504

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
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
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,
o których
mowa
w art. 184 ustawy,
pobranych
nienależnie
lub
w nadmiernej wysokości
Wspieranie rodziny

§3020
§4010
§4040
§4110
§4120
§4280
§4300
§4410
§4440
§4700
Rozdz.
85508

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
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
Rodziny zastępcze

§4330
900
Rozdz.
90001

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług przez jst od innych jst
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§4260
§4300

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:
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3.500,00
700,00
150,00
13.000,00
1.200,00
120,00
2.604,00
700,00

30.000,00

13.000,00

20.301,00
250,00
12.141,00
2.279,00
2.477,00
453,00
30,00
50,00
1.500,00
821,00
300,00
30.000,00
30.000,00
5.597.090.00
3.684.000,00

43.000,00
1.000,00
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§6050
Rozdz.
90002

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
w tym na zadania:
„Budowa oczyszczalni ścieków w Błoniu” etap c.d.
Gospodarka odpadami

§3020

§4010
§4040
§4110
§4120
§4190
§4210
§4280

§4300

§4410
§4430
§4440
§4700
Rozdz.
90003

§4300
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
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Nagrody konkursowe
Zakup usług i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
- ustawa o utrzymaniu czystości 707.496,00 zł
- odpady komunalne gmina 12.000,00 zł
- program usuwania wyrobów zawierających azbest
6.000,00 zł
- koszt odbioru transportu i unieszkodliwiania zwłok
zwierzęcych 1.000,00
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

§4300
Rozdz.
90013

480,00

73.000,00
5.300,00
14.448,00
2.060,00
500,00
3.768,14
100,00

726.496,00

100,00
1.900,00
2.187,86
1.000,00
110.000,00

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

110.000,00

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 Łączki Brzeskie 2.000,00
Zakup usług pozostałych
Schroniska dla zwierząt

§4210
§4300

831.340,00

Oczyszczanie miast i wsi

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§4210

3.640.000,00

1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
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30.000,00

20.000,00
10.000,00
16.500,00

1.350,00
9.000,00
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§4430
Rozdz.
90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

§4260
§4270
§4300
§6050

Rozdz.
90019

§4210
§4300
§ 4430
§4700
Rozdz.
90095

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
1.2 wydatki majątkowe z tego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
Zadanie:„ Budowa oświetlenia ulicznego”
Budżet Os.”Zamkowe ” 21.000,00
Budżet Obywatelski Przecław 20.900,00
Budżet Obywatelski Tuszyma 100.000,00
FS Biały Bór 43.824,64
FS Łączki Brzeskie 7.000,00
FS Dobrynin 15.200,00
FS Podole 7.500,00
FS Zaborcze 12.000,00
FS Tuszyma 50.000,00
FS Błonie 20.000,00
FS Razem: 155.524,64
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
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby
Pozostała działalność

§4210
§4300

§6050
§6060
921

Różne opłaty i składki

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
Budżet Obywatelski Os.Wenecja 2.500,00
Zakup usług pozostałych
1.2 wydatki majątkowe z tego:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Błonie 6.000,00
Zadanie
„Uzbrojenie
terenów
inwestycyjnych
w miejscowości Rzemień „ - 70.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne
Budżet obywatelski Os.Wenecja 5.500,00
KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
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6.150,00
831.000,00

400.000,00
130.000,00
1.000,00
300.000,00

300.000,00

8.250,00

2.000,00
4.000,00
340,00
1.910,00
86.000,00

3.500,00
1.000,00

76.000,00
5.500,00
4.203.600,64
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Rozdz.
92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.707.265,00

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego

§4210

§4260
§4270
§4300

§2480

§6050
Rozdz.
92116

Biblioteki

§2480
Rozdz.
92120

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
2) dotacje na zadania bieżące:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§6570

Rozdz.
92195

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
FS Dobrynin 1.500,00
FS Podole 4.000,00
FS Zaborcze 4.455,58
FS Biały Bór 1.000,00
FS Wylów 8.064,14
Razem FS 19.019,72
Zakup energii
Zakup usług remontowych
FS Kiełków 12.000,00
FS Podole 3.500,00
Zakup usług pozostałych
2) dotacje na zadania bieżące
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury w tym:
SDK Tuszyma
1.2 wydatki majątkowe z tego:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
„Budowa budynku Domu Kultury wraz z urządzeniami
infrastruktury
technicznej
w Przecławiu"
cd
2.676.765,00

1.2 wydatki majątkowe z tego :
2) dotacje na zadania majątkowe :
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów
zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
„Konserwacja
zabytkowej
Kaplicy
Świętego
Bernardyna
w Przecławiu”
Parafia
Rzymskokatolicka P. W. Wniebowzięcia N.M.P. „na
odnowienie
i uzupełnienie
tynków
i okładzin
architektonicznych
z uwzględnieniem
charakterystycznej kolorystyki zabytku zatwierdzonej
przez konserwatora zabytków
Pozostała działalność

22.000,00

35.000,00
15.500,00
3.000,00

955.000,00

2.676.765,00
337.000,00

337.000,00
22.011,00

22.011,00

137.324,64

w tym;
1.1 wydatki bieżące z tego
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§2360

§4210

§4300

§6060
926
Rozdz.
92601

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
25.000,00 zł,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnej 10.000 zł,
- na rzecz organizacji pozarządowych 10.000 zł,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony
dziedzictwa przyrodniczego 10.000,00 zł
-wspierania
działań
na
rzecz
rozwoju
i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz
organizacji
wypoczynku
dzieci
i młodzieży
10.000,00 zł
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
(w tym: Budżet Obywat. Przecław 6.000,00
Budżet obywatelski Os.Wenecja 3.500,00
Budżet Obywatelski Os.Zamkowe 2.000,00
Razem FO - 11.500,00
FS Biały Bór 1.000,00
FS Łączki Brzeskie 2.500,00
FS Wylów 1.500,00
FS Dobrynin 2.500,00
FS Podole 7.000,00
FS Rzemień 1.000,00
FS Zaborcze 1.500,00
FS Tuszyma 1.000,00
FS Błonie 800,00
FS Kiełków 3.324,64
Razem FS 22.124,64
Zakup usług pozostałych
Budżet Obywatelski Os.Wenecja 3.500,00
Budżet Obywatelski Os. Zamkowe 2.000,00
Razem FO - 5.500,00
FS Biały Bór 500,00
FS Łączki Brzeskie 4.500,00
FS Dobrynin 8.700,00
FS Rzemień 2.000,00
FS Tuszyma 4.000,00
FS Kiełków 2.000,00
FS Podole 6.000,00
Razem FS 27.200,00
1.2 wydatki majątkowe
Wydatki
na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
(zakup sztandaru dla OSP Kiełków)
KULTURA FIZYCZNA

352.202,40

Obiekty sportowe

150.425,00

65.000,00

33.624,64

32.700,00

6.000,00

1.1 wydatki bieżące z tego
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§4210
§4260
§4270
§4300

§6050
§6060
Rozdz.
92604

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Budżet Obywatelski Przecław 9.000,00
FS Dobrynin 3.600,00
FS Tuszyma 4.000,00
Razem FS - 7.600,00
Zakup energii
Zakup usług remontowych
FS Rzemień 34.324,64
Zakup usług pozostałych
FS Podole 2.324,64
1.2 wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
FS Łączki Brzeskie 1.500 (projekt)
Wydatki
na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
FS Wylów 10.000,00
Instytucje kultury fizycznej

§ 2830

Rozdz.
92605

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 t. j. Dz. U. z 2016r.,
poz. 176)
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

31.600,00
57.000,00
38.000,00
12.325,00

1.500,00
10.000,00
110.000,00

110.000,00

49.580,00

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

§2360

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
(animator
sportu
18.000,00)
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zakup usług pozostałych ( sport gminny)

24.000,00

Pozostała działalność

42.197,40

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
(zadania
w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej 20.000,00)
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na :
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
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4.880,00
700,00

20.000,00

20.000,00
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§4190

Nagrody konkursowe

1.000,00

§4210

Zakup materiałów i wyposażenia
Budżet Obywatelski Przecław 2.400,00

2.400,00

§4300

§6060

Zakup usług pozostałych
Budżet Obywatelski Przecław 800,00
FS Biały Bór 1.000,00
FS Tuszyma 3.000,00
Razem FS 4.000,00
1.2 wydatki majątkowe
Wydatki
na
zakupy
inwestycyjne
budżetowych
Budżet Obywatelski Przecław 13.997,40
RAZEM

4.800,00

jednostek
13.997,40
48.277.722,00

§ 20. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w wysokości 400.000,00 zł z tego:
- rezerwa ogólna w wysokości 183.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 117.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wdrożenie reformy oświaty - 100.000,00 zł.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przecławia.
§ 22. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Przecławiu
Zenon Krawczyk

Id: DAEC67C4-3B2B-4AE8-9DCF-AF508685B906. Podpisany
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/216/2017
Rady Miejskiej w Przecławiu
z dnia 30 stycznia 2017 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przecław w 2017 roku.
Dotacje na zadania bieżące :
a) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - dotacje podmiotowe
Rodzaj
Podmiot
Nazwa
Kwota
L.p.
udzielonej
dotowany
zadania
w zł
dotacji
1.
dotacja
Samorządowy
dofinansowanie działalności na
955.000,00
podmiotowa
Dom Kultury
zadania bieżące
Tuszyma
2.
dotacja
Gminna
dofinansowanie działalności
337.000,00
podmiotowa
Biblioteka
na zadania bieżące
Publiczna
RAZEM
1.292.000,00
b) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - dotacje podmiotowa
Rodzaj
Podmiot
Nazwa
L.p.
udzielonej
Kwota w zł
dotowany
zadania
dotacji
1.
Dotacja
Izby Rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb
10.360,00
podmiotowa
rolniczych w wysokości 2%
Wpłaty gminy
uzyskanych wpływów z podatku
rolnego
na rzecz Izb
Rolniczych
2.
Dotacja
OSP w Gminie
Na zadania „do utrzymania
19.600,00
podmiotowa
Przecław
gotowości bojowej”
dla jednostek
niezaliczanych
do sektora
finansów
publicznych
RAZEM
29.960,00
c) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe
w zakresie ochrony i promocji
1.
dotacje celowe organizacje
15.000,00
zdrowia zadanie :
pozarządowe
- organizacja imprez profilaktycznych
wyłonione
skierowanych do mieszkańców Gminy
z konkursu na
Przecław w szczególności dzieci
zadania zlecone
i młodzieży
do realizacji
- organizacja warsztatów dla seniorów
w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
na zadanie:
- organizowanie i udział
w festiwalach, konkursach,
przeglądach imprezach oraz innych
formach służących rozwojowi
działalności kulturalnej, artystycznej
– wspieranie amatorskiego ruchu
artystycznego, twórczości ludowej,
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25.000,00

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

Klasyfikacja
budżetowa
Dz.010
Rozdz.01030
§2850
Dz.754
Rozdz.75412
§2580

Dz.851
Rozdz.85195
§2360

Dz.921
Rozdz.92195
§2360

Strona 1

dotacje celowe

dotacja celowa

2.

dotacja celowa

organizacje
pozarządowe
wyłonione
z konkursu na
zadania zlecone
do realizacji

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

twórczości dzieci i młodzieży
- popularyzowanie wiedzy
o regionie, jego historii, budowa
więzi z małą ojczyzną poprzez
organizacje i udział w wystawach
festiwalach itp.
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
- w zakresie wspierania działań na
rzecz rozwoju i upowszechniania
turystyki i krajoznawstwa oraz
organizacji wypoczynku dzieci
i młodzieży
w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej
zadanie:
-upowszechnianie aktywnych form
spędzania wolnego czasu
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

10.000,00

Dz.921
Rozdz.92195
§2360

10.000,00

Dz.921
Rozdz.92195
§2360

Dz.921
Rozdz.92195
§2360
10.000,00

10.000,00

Dz.921
Rozdz.92195
§2360

20.000,00

Dz.926
Rozdz.92695
§2360

110.000,00

Dz.926
Rozdz.92604
§2830

RAZEM
210.000,00
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
L.p. Rodzaj
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota
Klasyfikacja
udzielonej
dotowany
zł
budżetowa
dotacji
1.
Dotacja celowa
Powiat
Pomoc finansowa na:
3.444,00
Dz.852
na pomoc
Mielecki
- pokrycie kosztów działalności
Rozdz.85295
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2.

finansową
Dotacja celowa
na podstawie
porozumień
Miedzy jedno.

Gmina
Miejska
Mielec

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Gmina Miejska Mielec i Dębica
przyjmuje do realizacji zadanie
w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego polegające na przewozie
osób autobusami komunikacji miejskiej
– porozumienie z Gminą Miejską Mielec
107.102,00
-porozumienie z Gminą Miejską Dębica
na realizację zbiorowego transportu
lokalnego 2.020,00 zł
Razem:

109.122,00

§2710
Dz.600
Rozdz.60004
§2310

112.566,00

Dotacje na zadania majątkowe:
a) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe
L.p.

Rodzaj udzielonej dotacji

Podmiot
dotowany

1.

Dotacje celowe przekazane
z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów
zabytkowych jednostek
niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

Parafia Rzymsko
Katolicka
P.W.
Wniebowzięcia
N.M.P.

2.

Dotacje celowe z budżetu
na finansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych
do sektora finansów
publicznych
Razem

OSP Kiełków

Nazwa zadania
„Konserwacja
zabytkowej Kaplicy
Świętego
Bernardyna
w Przecławiu” (na
odnowienie
i uzupełnienie tynków
i okładzin
architektonicznych
z uwzględnieniem
charakterystycznej
kolorystyki zabytku
zatwierdzonej przez
konserwatora
zabytków)
Dotacja na zakup
3 aparatów
oddechowych

Kwota w zł
22.011,00

12.150,00

Klasyfikacja
budżetowa
Dz.921
Rozdz.92120
§6570

Dz.754
Rozdz.75412
§6230

34.161,00

b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
L.p.
1.

Rodzaj udzielonej dotacji

Podmiot
dotowany
Dotacja celowa na pomoc Powiat Mielecki
finansową

Razem
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Nazwa zadania

Kwota w zł

Pomoc finansowa na: 35.000,00
"Budowa
chodnika
przy
drodze
powiatowej
PO
1183R
Łączki
Brzeskie - Nagoszyn
na dł. ok. 550m"
35.000,00

Klasyfikacja
budżetowa
Dz. 600
Rozdz. 60014
§6300
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Przewodniczący Rady
Miejskiej w Przecławiu
Zenon Krawczyk

Id: DAEC67C4-3B2B-4AE8-9DCF-AF508685B906. Podpisany

Strona 4

