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Uchwala Budżetowa
Gminy Czermin

Nr XXIII/I231201ó
z dnia 29 grudnia 201ó r.

Na podstnwie afl. 18 ust. 2 pkt 4 usral|y z dnia 8 hrarca 1990 t. o sorhonqdzie grtinhlh, (lj. DL U. 201ó poz.
446zpóźrl.zŻrL)oruzafl.21l'a/t.212'aft.214'art.215' afi.217' gft,235, a .237,ałl.239 usrawy zdhia
27siefpnia 2009 r oJinansach publicznlch (rj. DL U.201ó'poT 1870 zpóźn zm.) uchwrrla się, co nąslępuje:

sl
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 24 955 104'00 zl
z tego

a) bieżące w kwocie 24 705 104'00 zł
b) majątkowe w kwocie 250 000'00 zl

al7'l Ał, NAzwA DZIAŁU KwoTAwzŁ
010 RoLNIcTwo I ŁoWEcTwo

dochodY bieżace:
z5z zuo,uu

2 200,00
- czwsz dzierżawny za obwody łowieckie I 000-00

- cz'nsz z 

'Ąuln 
dzieżawy zbiomika wyrównawczego I 200,00

dochody ma|ątkowe: 250 000,00
-sorzedaż działek 250 000,00

600 TRANSPoRT I ł,AczNosc 7t2,0t,
dochodv biezace: l lŻ,!u
opłata za zaięcie pasa drogowego I tz,Ur)

GOSPODARXA MIESZKANIOWA 58 680,00
dochodv bieżace: 58 680.00
_ onłatv 7a wieczvste użvtkowanie ó80'00
_ czEsz z h4ułu naimu lokali mieszkalnych i uzłtkowych 50 000-00
- lłphwy z odpłatności za gaz 8 000-00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA OO J7J!UU
66373J0dochodv biezace:

- dotacja ce|owa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracii rządowei oraz innych zadań zlec qminie 54 773,00
- dotacja ce|owa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracii Źadowei ora7 ;nnvch Żadań zlec sminie 100.00
- wnh'\łv 7 onłatv 7a wvdawanie declzi i o warunkach zabudowv 2 000,00
- az\1lsz dzieżawly z mi€nia komunalneso 7 500,00
-wpły'v!ry z opłat za energię elektryczną 2 000-00

751
URZĘDY NACZELNYCH oRGANow WŁADZY PA}lsTwowEJ'
KoNTRoLI I ocHRoNY PRAWA oRAz sĄDowI\tIcTwA 'I 420.OO

dochodv bi
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_dotacja ce|owa otrŻymana Ż budżetu państwa na rea|izację zadań bieżących z
zaklesu administracji rządowej oraz innych r420,00

754
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRzEcIwPożARowA 5 000,00

tezace. ) 00u-uo
z odpłatności za energię elektryczną 5 000,00

156
DocHoDY oD osÓB PRAWNYCH' oD osÓB FIZYczNYcH I oD
tNNYcH JEDNosTEK NtE PoslADAJĄcYcH osoBowoŚcl
PRAWNEJ oRAz WYDATKI ZWIĄZANE z IcH PoBoREM

5 475 169,00

dochodv hiezace: s 4'15 | 69.00
_ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie
kartv oodatkowei I 500_00
_ udział w nodatku dochodowvm od osóh fizvcznvch 3 231 669,00
- udział w nodatku dochodowrłn od osóh nrawnvch 5 000_00
_ nodatek od nieruchomości od osób nrawnvch 760 000_00
_ nodatek rolnv od osób nrawnvch 5 500-00
- oodatek leśnv od osób orawnvch 22 000-00
- podatek od oieruchomości od osób l'izycznych 500 000-0(
- podatek rolny od osób fizycznych
- podatek |eśny od osób fizycznych
_ podalek od środków transDono\ł'\ch od oŚób fil\cznvch 250 000,00
- podatek od środków transportowych od osób prawne 3 500,0{J
_ $ł'łvwv z oDłatv eksDloatacvine 3E 000,00
- odselki od nielermino\łach wDłat z MuIu Dodatkóu i oołat 6 500,00
- kosztv eszekucvine J UUU,OO

Dodatek od sDadków i darowizn I UUU,OU

- oDłata tarsowa 500,00
- opłata skarbowa 9 000,00
_ podatek za czynności c}łłilnoprawne 5U OOO,UU

68000T0- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

758 ROZNE ROZLICZENIA 10 478 427,00
dochodv bieżace: 10 478 421.00
- cześć wwównawcza subwencii ogólnei dla sminv 3 443 570.00
- cz€ść równowźaca subwencii osólnei dla iednostek samorzadu ter\,.t 124 663.00
- cześć oświatowa subwencii osólnei dla iednostek Śamo'adu ten'toria|neso 6 907 194.0(
- odsetki od lokat bankowych 3 000-00

80t OSWIATA I WYCHOWANIE {óo 9l{'UU
dochodY bieżace: 446 924.00
_ opłata za wyż'rłienie 176784T0
- oDlata stała l4u u4u,uu
- oDłata za Dob\ł dziecka ){J 4UU,UU
- retundacJa l(osztow wychowanla przedszl(olnego dzlecl nlebędących
mieszkańcami Gminv czermin 120 000.00

PoMoc sPoŁEczNA lUU sóUIUU
l óU 5óU_UU

- dotacja celowa otrz}łnana z budżetu państwa na rcalizację zaddńbieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /Śkładki na ubezp
zdrow./ 5 200,00
- dotacja celowa otrz}łnana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
z^d^ń bieżących gmin /składki na ubezpieczenia zdrowotne/ 8 t00,00
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- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własn.Ych zadań
zadań bieżących gmin /zasiłki i pomoc w naturze/ 38 300,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
./adań bie/acych 8min,'aŚilki slale
- dolacja celowa otrz}łnana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(ośrodki pomocy społecznej )
- dotacja celowa otrzymana z budŹetu państwa na reallzację zadań bieżących
zakr€su administracji rŻądowej oraz innych zadań zleconych (usługi

opiekuńtze i specjalisryczne usługi opl9\u111e
- dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadań z
zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami

46 000.00

46 t80-00

33 800.00

3 000.00

855 RODZINA
dochody bieżące:

J 194 500,00
7 494 500.00

- ootacJa celowa olrzymana z ouozęlu panstwa na ręallzacJę zaoan D|ęzącycn z
zakresu administracji rządowei oraz innych zadań zleconych / świadczenia

4 929 100.00

- dochody j ednostek samorzadu tet]'torialnego z\riaz^ne z rcalizacja zadań z
zakresu adnrinistracji rzadowej oraŻ innych zadań zleconych ustawami

- doticja celowa otłyma;a z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych / świadczenia
rodz.inne I

26 000,00

2 539 400,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 455 119.00

dochodv bieżące:

-opłata na zagospodarowanie odpadami

-wpłFvy z t)'tułu opłat za korzystanie ze środoł'iska WFoSiGW

455 119,00

450 I19,00

5 000,00

Podsumowanie 24 955 104.00

Wyodrębnio Śię phn dochodó\| ha zdlldnia bieżqce v zakresie ddninist]'acji rzqdowej
|a, lci,ocie 7 563 793'00 zł
Dzial
1t0
751

N.Żwa dzialu
AdminŃracia publrc/na
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

Kwota
54 873,00

1420,00
852 Pomoc społeczna

Rodzina
39900100

7 468 500,0085J

ogólem 7 5óJ 79J'00

2. Usłala się wydatki w lącznej kwocie 29 344 044,00 zl
z tego

a) bieżące w kwocie 23 82l 756'00zl
b) majątkowe w kwocie 5 522 288'00 zl

Dzirl
Rozdzial

Nazwa Kwota

010 RoLNIcTwo I ŁowlEcTwo 5 ló9 229.00
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0t006

01008

01009

01010

01030

01041

01095

melioracii i u 29.00
29,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29,00

Melioracie wodne 28 000.00
wydatki bieące 28 000.00

wynagrodzenia i pochodne I 000,00
wydatki zw|ąz^ne z realizacją zadań statutowych 27 000.00

Spółki wodne I0 000.00
wydatki biezące t0 000.00
dotacia celowa na konserwacie rowów melioracii wodnei t0 000-00

lnfrastruktura wodociaeowa i sanitama wsi
wydatki maiatkowe 5 103 000,00

budowa ocŻvŚŻczalni ścieków Czermin 5 UUU UOU,UU

budowa prryłącza kanalizacyjnego Wola ot ló 0UU'UU

budowa orzvlacza kanalizac\ inepo Czermrn 25 OUU.UU

budowa wodociągu czermin
budowa wodociągu Wola ot l5 000,00

Izbv rolnicze
wydatki bieżace I I 000,00

dotacja podmiotowa dlajednostek nie należących do sektom finansów
publicznych-lzby rolnicze I r 000,00

Proeram Rozwoiu obszarów Wieiskich 14 200.00
wydatki bieżące 14 200.00
wvdatki Żwiazane Ż realizacia zadań statutowvch l4 200,00

Pozostała działalność 3 000.00
wydatki bieące 3 000.00

wynagrodu enia i pochodne 3 000,00

400

40002

WYTWARZANIE I ZAoPATRYWANIE w ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ' GAz I woDD

46170,0(

Dostarczanie wody 4ó 170'00

latki bieżące 46 170,00
dotacja przedmiotowa dla GZGK do ceny wody (sektor finansów
nublicznvch) 46 170,00

ó00
6001

TRANSPoRT I ŁĄczNoŚc 764 800,00
Droqi publiczne powiatowe 215 800.00
wydatki bieżce r100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1300.00

wydatki rnajątkowe 214 s00,00
budowa chodników przy drogach powiatowych -dotacja celowa na pońoc
fi nanŚowa (sektor fi nansów nublicznvch) 200 000-00
Droiekt chodnika Czermin - pomoc rzeczowa t4 500-00
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ó00l6

6001

Drosi nubliczne pminne

wydatki 32 000,00
wynagrodzenia i pochodne 3 000,00

wydatki związane z realizacją zadań stafutowych 29 000,00

wydatki majątkowe 8 000.00
zakup zadaszeń przystankowych 8 000 00

Droqi wewnętrzne 509 000.00
wydatki bieżące 509 000,00

wynagrodzenia i pochodne 5 ó00'00

wdatk| związaie z ręalizacją zadań statutowych s03 400.00

70005
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 179 500,00
Gospodarka qruntami i nieruchomościami 179 500-00
wydatki biezące t09 500,00
wydatki 7wiąŻane 7 realizacją zadan srarutowych 109 500,00

wydatki maiątkowe 70 000,00
fundusz sołecki _ zakup sprzęfu do koszenia trawy na stadionie Trzciana 7 443,00
zakup sprzętu do koszenia trawy na stadionie Trzciana 2 557,00
w}posźenie placów zabaw 60 000,00

710
7l0M

DZIAŁALNosc UsŁUGowA l5 000,00
Planv zagosDodarowania Drzes!Ęennego l5 000.00
wydatki bieżące l5 000,00

wynagrodzenia 500,00
wydatki związane z rea|izacją zadań statutowych 14 500.00

750
7501I

't5022

75023

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 395 298,00
Urzędv woiewódzkie 54 773,00
wydatki biez-ace 54 713,00
Ż tego:

wynagrodzenia 50 000-00
pochodne od wynagrodzeń 4 773,00

Radv emin 62 000.00
wydatki bieżące 62 000,00
\łydatki związane Ż realizacją zadań stafutowych 4 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 000,00

Urzędv Gmin I 807 028.00
wydatkibieące r 796 028.00
zlego:

wynagrodzenia I 290 472,00
pochodne od w}nagrodzeń 245 556.00

wydatki związane z realizacją zadń statutowych 254 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych s 500,00
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'15045

75085

15

I I 000_00

zakup serwera do UG I I 000,00

Kwalifikacia woiskowa 100.00

wydatki bieżace t00,00
z teqo:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.00

wsDólna obsługa iednostek samorządu teMorialnego 388 397.00

wYdatki bieżace 388 397,00
z tego:

wvnagrodzenia i pochodne 364 9t2,00
wydatki związ'ane z realizacją zadań slatulowych 23 385,00
świadczenia na rzecz osób fizvcznvch 100,00

Pozostała działalność 83 000.00
wydatki bieące 83 000_00

z tego:

wynagrodzenia i pochodne 53 t 00-00

wyda*i związane z realizacją zadań skfu(owych t 6 900-00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000,00

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH oRGA|low wŁADzY PAI{sTwowEJ'
KoNTRoLI I ocHRoNY PRAWA oRAz sĄDowNIcTwA I 420,00

Urzedv naczelnvch oreanów władzv Daństwowei. kontroli i ochronv Dra\ła I 420.00
wydatk bieżące I 420,00
wvdatk zwiazane z realizacia zadń stafuto\^rych 1420,00

151

75412

754lĄ

75421

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCIIRONA
PRzEcIwPożARowA 157 455,00
ochomicze strdże Pożame 154 9llJ0
wvdatki bieżące t29 955,00

wvnasrodzenia i oochodne I I 000,00
wydatki związane z realizacją zadarń statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych

I l4 955,0(
4T0OJ0

wvdatki maiatkowe 25 000,00
fundusz sołecki - zakuD samochodu straźackiepo Łvsaków l5 000.0{J

fundusz sołecki - zakup samochodu straźacki€go otałęż t0 000,00

obrona crłvilna 2 000.00
wydatki biezące 2 000,00
wvdatki zwiazane z realizacia zadań ŚtafutowYch 2 000,00

Zarządzalie kłlzysowe 500.00
wvdarki biezace 500,00
wvdatki zwiazane z realizacia zadań statutowYch 500,00

157
15102

oBsŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo 225 000,00
225 000.00
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wydatki bieżące 225 000,00

wvdatki na obsłupe dłusu-odsetki od zaciasnietvch hed\łów i oożYczek 225 000,00

758
758t4

75818

ROZNE ROZLICZENIA 129 000,00
Różne rozliczenia fi nansowe l4 000.00
wydatki bieżące t4 000-00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych l4 000-00

Rezerwy oqólne i celowa I t5 000.00
wydatki bieżące I l5 000,00
wydatki związane z realizacia zadań stafutowvch I l5 000,00

rezerwa ogólna 50 000-00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 65 000-00

E0t
80101

80t 03

80104

801l0

801l3

OSWIATA I WYCHOWANIE l0 375 017,00
szkołv Dodstawowe 5 su $e00
wydatki bieżące 5 556 832,00

enla 3 836 899,00
801 686,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 680 257,00
świadczenia na rzecz osób fiŻycznych 237 990,00

wydatki ńajątkowe 25 000,00

zakup urządzeń do kuchni w Czerminie 25 000,00

oddziah przedszkolne w szkołach podstawowych 565 263.00
wydatki bieżące 565 263,00

\rynaqrodzenia 419 366.00
pochodne od wynagrodzeń 87 565,00

wydatki związane z realizacją zadan surutowych 3l 013,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 3t9,00

Przedszkola I 207 084.00
wydatki bieżące I 207 084,00

wynagrodzenia 793 122,00

oochodne od wvnagrodzeń 163 502,00
wydatki związane z realizacją zadań stafutowych 206 462.00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 598,00

Gimnazia 1 699 959.00
wydatki bieżące l ó99 959.00

wynagrodzenia I 089 404,00
pochodne od wynagrodzeń 243 464,00

wYdatki zwiazane z realiŻacia Żadań statutowYch 243 370,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych ,23 72t,00

Dowożenie uczniów do szkół 329 610.00

-. 329 610,00
39 330,00
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80146

80148

80149

80150

80195

odne od 7 690,00
z rea|izacią zad^ń sta 282 590,00

46 820-00
wydalki 4ó 820'00

46 820.00

316 524.00
wydatki bieżące 316 524.00

atki zwi z re^lizacia z^d^ń h 316 524.00

cii nauki i
nvch w
kolnepo 134 605,00

wydatki bieżące 134 605,00
wynagrodzenia 90 787,00
pochodne od wynagrodzeń r 7 850,00

wydatki związane z realizacją Żadan stafutowych 24 616,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych r 292,00

Realizacia zadań w\łnagaiącvch stosowania soecialnei orsanizacii nauki i

425 910,00

metod Dracv dla dzieci i młodzieżv w szkołach podstawowvch. eimnaziach.
liceach ogólnokształcących. liceach profi lowanvch i szkołach zawodowvch
oraz szkołach artvstvcznvch
wydatki bieĄce 425 910,00

wynagrodzenia 32t 012.00
pochodne od wynagrodzeń 54 4?8,00

wvdatki zwiazane z realizacia zadań statutowvch 42 824.00
świadczenia la rzęcz osób fizycznych 7 536,00

Po7.stała d7iałalność 67 410.00
wydatki bieżące 67 4t0,00
w)dalki zrĄ iązane 7 realizacją zadań stafulowych 67 410,00

851
85153

85154

OCIIRONA ZDROWIA 68 000,00
Zwalczanie narkomanii 4 000.00
wydatki bieące 4 000,00

wdatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000-00

Przeciwdziałanie alkohoIizmowi 64 000.00
wydatki biezące 64 000,00

wynagrodzenia t2 000 00
pochodne od włnagrodzeń 900,00

51 100.00

852
8s202

PoMoc sPoŁEczNA 748 003,00
DomY Dońocy społecznei 92_0!!J0

92 000,00wydatki bieżące
I z rca.|iz^cia 7ad^ń 92 000.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych
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85205

45213

852t4

852t5

8s2t6

852r9

a'ŻŻa

85230

85295

Zadania w zakresie iwdŻiałania orŻemocv w rodŻinie 2 000.00
wydatki bieŹące 2 000,00
wydatki ZwiŁane Ż realilacją zadań slalulow)ch 500,00

składki na ubezoieczenia zdrowotne opłacane za osobv Dobierajace ni
świadczenia z oomocv sbołecznei_ niektóre świadczenia rodzinne ota2

t4 712.00
wydatkibieżące t4112.00
pochodne od wynagrodzeń l4 77Ż,00

Zasiłki okresowe. celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
83 300,00emeMaln€ i rentowe

wydatki bieżące 83 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 8J 300,00

Dodatki mieszkaniowe 4 000.00
wydatkibieżące 4 000,00
\łrydalki 7wiązan€ z realizacją zadań slatulowych 1 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00

zasiłki stałe 62 347,0Q

wydatki bieĄce 62 347,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 347.00

ośrodki Pomocv Soołecznei 402 830.00

wydatkibieżące 402 830,00
wynagrodzenia 30ó l80.00
pochodne od w1łragrodzeń 61 150,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 300.00
świadczenia na rzecz osób fizycznych I 200,00

Uslugi opiekuńcze i soecialistrczne usługi opiekuńcze 48 700.00
wydatki bieżące 48 700.00
wvdatki zwiazane z realizacia zadań statutowvch 48 700.00

Pomoc w zakesie doż"t\ iania 36 000.00
wYdatki bieżące 3ó 000.00
rł1datki związane z realiacją zadań statutowych 36 000,00

PozoŚtała działalność 2054.00
wYdatki bi€żące 2 054.00

na wpożycz^nie sprzętu rehabilitacyjnego -dotacja ce|owa na pomoc
fi nansowa (sektor finansó\ł publicznych) 2 0s4,00

854
85415

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ó2 000'00
Pomoc materialna dla uczniórł o charakteg3-ggqiąĘ14 21 000.00
wydatki bieące 2t 000-00
wydalki związane z realizacią zadań statutowych 21 000,00
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85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motvwacvin\łn 4l 000"00

wydatki bieżące 4t 000 00
w)datki 7wiązan€ 7 realizacją zadń statutowych 4r 000,00

855
85501

85502

85504

85508

RODZINA 7 505 000.00
swiadcŻenie wvchowawcŻe 4 929 100,00

wydatki bieące 4 929 100.00

wynagrodzenia 48 300,00
pochodne od wynagrodzeń 9 900,00

wydatki związane Ż realizacją zadań statutowych 15 736_00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 8s5 164,00

swiadczenia rodzinne. świadczenie z funduszu alimentacvineso oraz składki na
2 571 400.00ubezpieczenia emeMalne i rentowe z ubezDieczenia społecznego

Wdatki bieżące 2 57t 400,00

wynagrodzenia 72 s00,00
pochodne od wynagrodzeń t35 850-0(

wydatki ŻwiąŻabe Ż realizacją zadań statutowych 22 832,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 340 218,00

wŚDieranie rodŻinv 2 000.00

wydatkibieżące 2 000,00

wynagrodzenia 2 000,00

RodŻinv ŻasteDcze 2 500.00

wydatki bieące 2 500.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 s00,00

900
90001

90002

90004

90005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 933 502,00
GosDodarka ściekowa i ochrona wód 134 395.00
wydatki bieżące t34 395,0(

dotacja przedmiotowa dla GZGK dopłata do ceny ścieków (sektor finansów
134 395,00

Gosoodarka odoadami 450 I19.00
wydatki bieżące 4s0 l19,00

wynagrodzenia 44 672.00
pochodne od wynagrodŻeń 6 500,00

wydatki związane z realizacją zadań stafutowych 383 202,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50_00

Utrzymanie zi€leni w miastach i gminach o!0J0
wydatki bieżące 3 000-00
w)dalki z\Ą iązane z realizacją zadań stafulowych 3 000.00

ochrona Dowietrza atmosfervcŻneso i klimatu 23 370.00
wydatki maiatko\ /e 23 370.00
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90013

90015

90019

opracowanie diagnozy wstępnej potencjału energetycznego wybranych
gospodarstw ind1rłidua|nych i potrŻeb w zakresie OZE oraz przeprowadzenie
konsultacji społecznych na terenie Gminy czermin 23 370,00

l5 200.00
wydatki biezące 15 200,00

!9o9!!9 !q]Ą'n98!9q?9ń

"ryaum '*ią'un"'."al@

100,00

l5 000,00

oświetlenie ul t 302 418-00
260 000,00

z realizacla zadń st^ 260 000,00

tki 42 4t8,00
i budowa oświetlenia ulicznego czermin 25 000,00

-fundusz sołecki proiekry i budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka os' t0 000-00
-fundusz sołecki - projekt i budowa oświetlenia ulicznego ziempniów l 918,00
-fundusz sołecki - projekt i budowa oświetlenia ulicznego wola ot I500,00
-fu ndu." !9Ę!!:!q4l!!q9yq! u]icznego sŻafranów 2 000.00

Wołr.wv i wvdarki zwiazane z qromadŻeniem środków z opłat i kar za
korzvstanie ze środowiska 5 000.00
wvdatki bieżace 5 000.00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000.00

921
92109

92116

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 473 850,00
pqlqy j-as!9!kiI!łury !r, j}!!by 278750.00
wydatki bieżące

dotacja podmiotowa (sektor lrnanńw publicznyĄ
278750,00
278 750,00

Biblioteki 195 100.00
wydatki biez4ce 195 100,00

dotacia Dodmiotowa (sektor fi nansów oublicznvch) 195 100,00
926

92601

92605

Kultura fizyczna 9s 800,00

abtęlty-spplq*9 21 300.00
wydatki bieżące
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

21 300,00
21 300,00

Zadania w zakesie kulturv fizvcznei 73 000.00
wydatki bieące
@)iazfrańie

"Upowszechnianie kulfiry rlzycznej i sportu poprzez szkolenie spońowe
dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców

- gminY' współuczestnictwo w rozgrvwkach piłki nożnei''

73 000,00

73 000,00

92695 Pozostała działalnośó 1500,00
wydatki bieżące
wydatki 

'*ią'un" ' ."u|i'acją zadan statuto*ych
I 500,00

l 500,00
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Z PODSI]MOWANIA

Wlodrębnia się plan wydatórł na zadania bieżqce w zahresie adninistracji rzqdowej
w k$,ocie 7 563 793,00 zł

s2

1. Ustala się deficy w wysokości 4 388 940,00 zł sfinansowany ptzychodami pochodzącymiz:
a) zaciągniętych ked}tów i pożyczek w kwocie 3 388 940,00 zł ,
b) wolnych środkówjako nadw)zki środków pieniężnych na rachunku bieżącrn budŹetujednostki samorŻ4du

ter',tońalnego, Ęnikaj ących z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, ked)'tów i pożyczek z lal
ubiegłych w kwocie l 000 000'00 zł.

b,iaU
roŻdzial

Nrzwa dziel!
Kwot.

75t) Administracia publiczDa 54 873,00

7501l Urzędv Woiewódzkie 54 773,00
lłydatki bieżące 54 773.00

$rynasrodzenia 50 000,00
pochodne od wynagrodzeń 4 77 3,00

75015 Kwalifikacla wojskowa t00,00
wydatki bieżace 100,00

Urzędy naczelnych oĘanów wladzy państwowej' kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwr I 420,00

7510 t Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa I 420,00
wydatki bieące I 420,0C

852 Pomoc ŚDoleczna 39 000,00

85213 Składki na ubzepieczenia zdrowotne opłacane za oŚoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznei 5 200_00

wydalki bieżce . 5 200,00
33 800,0085228 Uslugi opiekuńcze i specjalisryczne usfugi opiekuńcze

wydatki biezące 33 800.00

855 Rodzina 7 4ó8 500'00
85501 swiadcŻenie wvchowawcze 4 929 t00,00

wydatki bieiące 4 929 100,00

wynagrodzenia 48 100,00
pochodne od wynagrodzeń 9 900,00

wydatki związane z realizacją zadań sbfutowych l5 736,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 855 ló4'00

85502 Świadczenia rodzinne. świadczenie z funduszu alimentacyineqo oraz składki na
2 s39 400,0(ubezDieczenia emeMalne i r€ntowe z ubezDieczenia społecznego

wYdatki bieżace 2 539 400,00
wynagrodzenia 40 500.00
pochodne od wynagrodzeń 135 850,00

wydalki zwiąŻane z reaIizacją zadań sululowych 22 832.00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 340 2t8,00
ogólem 7 5ó3 793'00
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' 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 053 936,00 zł z qłufu:
a) krcdlów i pożyczek $ 952 w kwocie 4 053 936'00 zł na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kred}'tów i pożyczek w kwocie 664 99ó'00 zł,
- finansowanie planowanego defic}tu w kwoci€ 3 388 940,002ł.
b) wolnych środkówjako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetujednostki samorŻądu
t€r}torialnego, w}nikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, ked}tów i pożyczek z lat
ubiegłych $ 950 w kwocie l 000 000,00 zł na:

_ finansowanie planowanego defic)łu w kwocie'l 000 000,00 zł'

3' Ustala się rozchody budżetu $ 992 w kwocie 664 996'00 zł' z następu-jących Ętułów
a) spłaty otrz}łnanych ked}tów i pożyczek w kwo.ię 664 996,00 zł.

4. Llmity zobowięań z t}tułu krcd}'tów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie planowan€go defic}tu budŹetu 3 388 940,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych pozyczek i ked'Ąów 664 996,00 zł,
c) sfinansowanie przejściowego defic}tu budżetu 500 000,00 zł'

$3

Ustala się lezerwy:
a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł
b) celową na zarządzanie kryzysowe 65 000,00 zł

s4

l.Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:
a) należącym do sektora finansów publicznych w L:wocie 856 469'00zł zgodnie zzaĘcznikiem nr l do niniejsŻej
uchwaĘ,
b) nie należącyn do sektora finansów publicznych 94 000'00 zł zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej
uchwĄ'

$s

Ustala się plan przychodów w kwocie 96ó 450,00 zł i plan kosztów w kwocie 966 450,00 zł oraŻ dotację

-prŻedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie l80 565,00 zł Żgodnie z załącznikieh nr 2:

- z qłułu dopłaty do różnicy cen wody w ilości 225 000,00 m3 x 0,l9 zł za l m3 dla odbiolców grupy taryfowej
I w wysokości 42 750,00 zł netto 46 170,00 zł brutto,

- z t)tułu dopłaty do różnicy cen ścieków wprowadzanych do urŻądzeń kanalizacyjnych w ilości ó8 000,00 m3 x
l,83 zł za l m3 dla odbiorców grupy tary{owej I w wysokości 124 440,00 zl netto' l34 395,00 zł brutto'

$6

określa się szczególne zasady wykon}'wania budżetu gminy w roku budżetow)łn 2017' w}nikające z odrębnych
ustaw:
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l. Stosownie do art'182 ustawy z dnia 2ó paździemika l982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoho]izmowi (tekstjednolity Dz' U. z 20l6 poŻ. 481, Ż późń|e]szyńi zńianami) dochody z opłat Ża Żezwolenia

wydane na podstawie art.l 8 i l8l oraz dochody określone w ań.l l 
l 
tej ustawy wykorzystane będą na realizację

gminnego programu profilaktyki i roŻwiązlvania problemów alkoholowych oraz gminne8o programu
przeciwdziałania narkomanii, o któr}łn mowa w art. l0 ust' 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 20l6,poz.224 z późniejszymi zmianami):

Ustala się dochody z t}tułrj wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł oraz
wydatki na realizację zadań okeśIonych w cminnym Programie Profi|aktyki i Rozwiąąrvania Problenów
Alkoholowych w kwocie 64 000'00 zł i w Gminnynr Prograrnie Przeciwdziałania Narkomaniiw kwocie
4 000'00 zł.

s7

okrcśla się szcz€góln€ zasady wykon)rrr'ania budżetu gminy w roku budżetowym 20|7' wynikające 2 odrębnych
ustaw:

l. stosownie do art. 1, ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.2014 ,poz.301 z
póżniejszyni zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realiŻację przedsięwzięć zgłoszonych we
wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy' służą poprawie
warunków życia mieszkańcó\ł i są zgodne ze strategią roŻwoju gminy:

Ustala się plan wydatków na pŻedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na
sołectwa

lp dzial ntzwa zadqnia kwotr

I

2

010 01008 Breń osucbowski
przegląd i konserwacja rowów
melioracyjnych 4 000,00

ó00 600t7 Breń osuchowski remont drogi l3 924,00

3 754 75412 Breń osuchowski
ć'"ńin

.emont DS.
remont aiogi

? 00q,00

27 443,004 600 600r7

5 l0 1008 Dąbńwka os.
przegląd i konserwacja rowów
melioracyj nych

2 262,00

ó 700 70005 Dąbrówka os. zakup w}posażenia DL 3 000,00

7 1!4
900

75412
90015

Dabńwka os. zakup pieca DS. 2 000,00

8

,
Dabrówka os. projekt i budowa oświetlenia l0 000,00

600 ó00l7 Łysaków remont drogi Łysaków t2 443,00

l0 754

!99
1t4
1t1

010

7541Ż !ł9\ó*
otałęż

zakrp samochodu dla OSP
remont drogi

t5 000,00

ll ó00l7 l0 000.00

t2 75412 otałęż
ot"Ę
Szafranów

remont DS. 51J0,00
l3 754t2 zakup samochodu dla OSP t0 000,00

t4

l5

0r 008
przegląd i konserwacja rowów
melioracyjnych i przepustów

3 000,00

600 60017 remont drogi 4 000.00

l6 600 60017 szafranów wykonanie zatoczki przy drodze 2 000,00

1'7 754 75412 suafranów uporządkowanie terenu przed DS' I 65t,00
l8 900 9001s Szafranów projekt i budowa oświetlenia 2 000,00

l9 600 ó00l7 Trzciana remont drogi 20 000,00
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20 700 70005 Trzciana
zakup sprzętu do koszenia trawy na

stadionie
7 443,00

7 500,002l 010 0r 008 Wola otałęska
przegląd i konserwacja rowów
melioracyjnych i przepustów

.",nor't dńgi i p.""pu'tu22 ó00 600t 7 wola otałęska
wola otałęska

5 564,00

23

Ż4

754 15412 w\łniana druwi Ds. I 000.00

3 500,00900 900r 5 wola otałęska projekt i budowa oświetlenia
przegląd i konserwacja rowów
rnelioracyj nych

,"t"*t dr"gt

25 010 01008 Ziempniów 3 000,00

9 ooo,'oa26 600 600t7 Ziempniów

?7
28

75412 Ziempniów doposażenie osP I 000,00

ó00 ó00l6 Ziempniów

Ziempniów

wykonanie tablicy informacyjnej 2 000.00

29 900 s0015
projekt i budowa oświetlenia
ulicznego

| 918,00

1500,0030 926 92695 Ziempniów
dofi nansowanie festynu rodzinnego
integracja mieszkańców

195 478,00

$8

Upowźnia się wójta do:

l ' Zaciągania kedyów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficyu budżetu do wysokości
500 000zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obslugę budżetu gminy.
3. Dokon}qanie zmian w p|anie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień między dzialami).
4. Dokonlłanje zmian w planie wydatków na uposażenia i w}nagrodzenia ze stosunku pracy (z*ryłączeniem
przeniesień między działami)'
5. Zaciągania zobowiązań do kwoty l00 000'00 zł.

$e

Jkeśla się szczególne zasady wykon1łvania budzetu gminy w roku budżetow}m 20]7, w}łlikające z odrębnych

]. stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 200l r. Prawo ochrony środowiska (tekstjednolity Dz.
U. z2016 poz' 672 z późniejszyni zmianami) \^płyły z Ętułu opłat i kar, o których mowa w art' 402 ust' H,
stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z t)'tułu tych dochodów przekazylvane do
wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i 8ospodarki wodnej w zakresie
określonyrn w art' 400a ust. l pkt 2' 5' 8' 9, 15,16,2l-25,29'3l,32 i38-42 ustawy:

Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wyskości 5 000'00 zł or^z plan wydatków
związany z ochroną środowiska na przeciwdziałanie z zakesu zanieczyszczania środowiska, odmulanie rowów
melioracyjnych, edukacja ekologiczna' szkolenia. segregacia odpadów, badnie gleb w kwoci€ 5 000'00 zł.
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sl0

określa się szczególne zasady wykonyrłania budżetu gminy w roku budżetowym 20l7, w)nikające z odrębnych
ustaw:

l. Stosownie do art.6h ustawy z dnia 13 września 1996r' o utrzymaniu czystości iporządku w gminach (tekst
jedn. Dz.U. z 2016 poz. 250) dochody budzetu gminy, z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
gospodarowanie odpadami komrtnalnyrni przeznacza się na pokrycie kosztów finansowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi okrcślonych w art. 6r ustawy:

Ustala się plan dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami przy 97%o realizacji w lłysokości 450 l l 9'00 zł
(zbiórka odpadów segregowanych:
liczba gospodarstw zamieszkały.h przęz l osobę 141 x cena l0zł= 14l0
liczba gospodarstw zamieszkałych przez 2 osoby 225 x cena 16 zł = 3600
|iczba gospodarstw zamieŚzkałych przez 3 osoby 2l8 x.ena Ż4 zł: 5232
liczba gospodarstw zamieszkałych przez 4 i więcej osób 7ó2 x cena 28 zł:21336
suma 31578 x 12 m-cy -378936 zl,

zbiórka odpadów niesegregowanych:
liczba gospodarstw zamieszkałych przez 1 osobę 40 x cena 18 zł : 720
liczba gospodarstw zamieszkałych przez 2 osoby 66 X celn'a 24 zł = 1584
liczba gospodarstw zamieszka\ch przez 3 osoby 45 X cęn^ 36 zł = 1620
liczba gospodarstw zamieszkałych przez 4 i więcej osób óó x cena 48 zł = 3l68
suma 7092 x l2m-cy =85l04 zł);(37893ó t 8 5l04) x97% = 450119 zl
Ustala się plan wydatków z t)'tułu: odbierania, transpońu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych; tworzenia i utrz1.rnania punków selelt1avnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi
administracyinei tego syst€mu w kwocie 450 119,00 zł.

s ll
1' wykonanie Uchwały powierza się wójtowi
2' Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 20l7 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędow1łn Województwa Podkarpackiego.
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zal4- ,;ik nr I
do Uchgąb n. XaII/] 23/20 I 6

Ra.$ Ghi't! e C.erninie
z rlnia 29 gra.lnid 20I ó t

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nalożącym i nie naleźącym do seKora finansów publicznych

Jednośtki należąc€ do sektora 
'inansów 

publlcznych

tżial Rożd2lał Nazw. lnrqńtc|l
dotlcj.

prŻedmlolowi podmiotowa

400 4DOO2 Gminnyzakład Gospodarki Komunalnej w czerminie (do ceny wody) 46 170,00

2 600 60014 Starostwo Powiatowe w Mielcu I ZOO OOO.

3 a52 85295 starośtwo Powialowe w Mielcu 2 054,00

900 90001 Gminnyzakład Gospodalki Komunalnej w czermanie (do ceny ścieków) '134 395.00

5 921 92109 Gminny oŚrodek Kultury i spońu w czermanie 27a 750,OO

6 921 92116 Gminny Biblioteka PUblicŻna w czerminie 195 100,00

202 054,00 180 565,00 473 850,00
Jednostki ni€ nal do sekror.linanśów

010 01009 soólkiwodne 10 000 00
2 010 01030 zbv rolnicze 11 000,00

3 926 s2605
stowarŻysŻenia _lJpowszechnianie kultury fiŻycŻnej i Śportu
poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieł' organizowanie
imorez soortowvch dla mieszkańcóW ominv

73 000,00

83 000.00 0.00 000,00
285 054,00 180 565.00 484 850.00



zalqcznik nł 2
do Uchłnb nr )O II/I23/2016

Radr G,r1in} ł Cżen'i,'ie
zdnia 29 glulhia 201ó ł.

Przychody i koŚzty Żakladów budżetowych w 20l7 r

Klasylkacja
dzial

rozdzi^l

Stan
funduszu
obrotowego
na Początek
roku

PRZYCHODY w tym
dotacja

KoŚzty
Stan funduszu
obrotow€go na
koniec r'oku

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w czerminie

400 84 195,60 599 250,00 4ó 170'00 599 250.00 8,t 195,60

40002 84 195,60 599 250,0C 46 170,00 s99 250,00 84 r95,6C

900 0,00 367 200.00 134 395.00 367 200,00 0,00

90001 0,00 t67 200,0c l]4 ]S5,00 167 200,00 0,00

OgóIem 84 195,60 966 450,00 180 565,00 966 450,00 84 t95-60

objaśnienia pŻychodów iwydatków Gminnego zakładu Gospoda.ki Komunalnej w czenninie

400 _WYTWARZANIE lzAoPATRYwANlE w ENERG|Ę ELEKTRYoZNĄ' GAz lwoDĘ
Pżychody

Dostarcznie wody
- zaplanowano spżedażWodyw ilości225 000'00 m3 x 2'45 = 551 250,00 zł
_ opłata abonamentowa 2 000 gospodarstw x12m_cy x 2,00 zł = 48 000,00 zł
- zaplanowano dotację do lpŻedaży wody 225 000,00 m3 x 0'19 zł netto = 42 750,00 zł
Razom prŻychody 599 250'00 zł

Koszty
koszty bieżące 599 250'00

-wynagrodzenia 249 000,00
-pochodne od wynagrodzeń 53 500'00

9oo -GosPoDARKA KoMuNALNA l ocHRoNA śRoDowlsKA
Pt4chody

_ zaplanowano opłate za odprowadzane ściekiw ilości68 000,00 m3 r 5'4 = 367 200'00 Żł
- Zaplanowano dotację za odplowadzane ściekiw ilości68 000'00 m3 x 1'83 ź netIo=124 AĄ0 

'00 
zł

Razem pruychody 367 200'00 zł

Koszty
koszty bieżąc€ 367 200'00

-wynagrodzenia 183 900,00
-pochodne od WYnagrodzeń 37 500'00


