
RADĄ GMINY
\v CZERMINIE
39-304 Czermin
woj podkarpackre

Uchwała Budżetowa
Gminy Czermin
Nr XYl7ll20l2

zdnia 31 stvcznia2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4 ustan! zdnia 8 marca 1990 n o samor7ąil7ie gminnym @z U. z2001 r.Nt
142,poz[591 z późn. an) orazaft,211, art.2l2, art 214, art.215, art 217, art 235, art.237, art 239
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o ftnansach publicznych @z U. Nr 1 57, poz 1240 z późn aru) w związku z
ań.121 astaw z dnia 27 sierpnia 2009 r _ Przepisy wprowadzające ustawę o Jinansach publicznych @z U. nr
157, poz1241)

Rada Gminy w Czerminie uchwala, co następuje

s l

1. rTsta|a się dochody w łącznej kwocie 16 ó71 351'00 zł
z .veo
a) bieżące w kwocie 16 299 890'00 z|
b) majątkowe w kwocie 371 461,00 zł

RoLNICTwo I ŁowlEcTwo

za łowieckie

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

z PROW na dofinansowanie Centrum Czermina

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na rcalizację zadńbieżących z
zakresu administracii rzadowei oraz innvch zadań zlec
- dotacja ce|owa otrzymana z budżetu państwa na rea|izację zadńbieŻących z
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751
URZĘDY NACZELNYCH oRGANow WLADZY PANsTwowtrJ'
KoNTRoLI I ocHRoNY PRAWA oIŁĄZ sĄDowNICTwA
Ll.lchttrJrbĘosg
-dotacia celort.a otrzymana z budźetu pŃstw.r na rcalizację Zadań bieżących z
zakresll adninistracji rządowej oraz irlnych

l  115,00
1145,00

1 145,00

75,1 BEZPIECZENSTWO PUBLICZN! IQ!!!RONA
!tltJtq!!]biśl.L!s.
- \Ą.pływy f oqplatnośgi z-a energię clcktryczną

8 000,00
8 000,00
8 000,00

DocHoDY oD osÓB PRAWNYCH, oD osÓB FIZYCZNYCH I oD
INNYcH.|ED\osTEK NlE PosIADAJ ĄcYcH oso|3o\Ą oścI
PRAWNEJ oRAZ WYDATKI zw|ĄZANE Z ICH POBoREM
dochndr hiezuce:
- podatek od dzi. alności gospodarczej osób fizycznych opłacany lv formie
kan) podd||.orĄci
- udział w podatku docl'lodortyrn od osób lizycznych
- udział w po<latktr dochodowym od os<lb prawnycl,t
. podatck niefucl1omości od osób prawnych
- podctek rohr l  od, ' i , ih nrunn).h
- podatek leśny od osób prawnyclr
- podŹrlek ocl nieruchonrości ocl osób l.izyczlrych
. podatck rolny oc1 osób lizycznyclt
- podatcl< lcśny ocl ostlb l.iZychyoh
- podatel( od śr.odków trans|ortowyoh od osób l.izycznyc|r
- wplywy Z opłi.r1y cksp]oa1acyjnc
'odsctki ocl nictcrminowyoh wp}at 7 ty1LL]u podatków i oplttt
kosTty cgrckuo)'i11o

' poclŁrlck od spadków i darowi7I1
. opłźrta hrgowa
- oplata sk bowa
- podatck za czynności cywilnoprawne
- rtpĘ'r,ły z oplat zir zcZwolenia na sprzed.rż alkoholu

3 786 171,00

3 78ó 171.00

1500,00
1 668 621.00

5 000,00
770 000.00

l l  000,00
t2 000.00

420 000,00
470 000"00

9 000,00
235 000.00
50 000.00
lj 000.00
2 000,00
l 000,00

50,00
12 000,00
40 000.00
71 000,00

75ti ROZNI' ROZLICZENIA
dochody bieżooe:
- c7ęść w)'(iwnawcza subrł,encji ogólnej clla gnliny
- część ró\ł.noważąca subu'encji og1llnej dlajednostek samo]ządu teryt
- część oświatowa sńrtencii oc.ólnci dla iędnostek samorządu tcMoria]nego

9 ,l9E 024,00
9 498 024.00
2162 235,00

150 670.00
6 533 I 19,00

49 000,00
3 000,00

. dotaoia celowa części NvkonalYch wYdatków w lŻnnach flndusztl solęckiego

80r 335 586,00
33s 58.t00
2',119'76,00
63 610.00

852 POMOC SPOLF.( Z\
d!Śbod.!brŻ.fce :
- dotacja celowa otrz)'mana z budżctu państwa n.r lealifację zadań bieżących z
zakesu administracji rządowej orzrz irmych zadań zlecorr.vch / ślviadczenia
rodzinne /
- r l.,ch.,r11 jedno.tc|' 

".rn.. ' ,odu 
l. 'y.-, l" i '"LĘó z' '  i" ' .nc z l 'e., ' l i^cjn ,adan ,

zakresu administracji rzadol'ej oraz innych zadań fleconych ustalYami

2J29 800.00

2 359 400,00

2 600,00
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90n

- doiacja celowa otrzymar]a z budżetu państwa na Icalizację zadań bieŻących Z
Zakrcsu administracji lządou,ej oraf inn)rch zadań z]econych (usługi opickuńcze
i specj alislyczne /składki na ubezp zdrowJ

- dotacja cclowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
zadrń bieŻących g1n4 /!kładq!9 uĘ!łĘczenia zdrowotne/

- dotacia celowa otrzymana z budżetlr pństwa na rea]ifację własnych zadań
zadań bieżących gtnin /zasiłki i pomoc w natuże/

- dotacja celowa otrz}Tnana z budżetu państwa na realizację własnych zaclań
zalań bieżqtych gmin z.rsiIki stale

- dotacia cęlowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(ośIodki pomocy Ę!łecznej )
- dotacja celowa otrzymana f budżetu państ\ł'a na realizację zadań bicżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlcconych (usługi opiekulicze
i spec jaIisrycznc uslupi opiekrlń.ze

- dochodyiednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja z'ad'ań z
zakresu administracji rzaclowej oraz inn1.clr zadań zleconych Llstawami

2 200,00

I 600.00

40 100,00

23 600,00

76 900,00

22 400,00

I 000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GRUNTOW
docllody[Ę4g

rtplyrły z tytuIu oplcL Zo Lorz)slf lnic,/c ir i ,Jo\\islc Wli ISiG\Ą

5 000,00
5 000,00
5 000,00

16 671 351,00

|,|lyodryhnia się pktn do!hodóy, ną zudania bieżące v fokresie ądninishacii fządowei
w kwocic 2 450 129,a0 zl
Dział
750
75)

852

Nazwa dzialu Kwota
64 984,00lAdnlinistracia publiozna

Urzędy naczelnych organóv'u'ładzy państwowej' kontroli j ochony prriwa oraz
sądownictwa

Pomoc spoleczna
ogółem

I 145,00
2 384 000,00
2 450 129.00

Sz :gtilowy plan rlochotltiw

Krvota w zl

010
01095

07''t0

Rolnictwo i lowiectrvo
Pozostała działalność

150 000,00
150 000,00

150 000.00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użylkowania
\łieczystego nicruchomości
Leśnictrvo020

02001

0750

700

70005

I 000,00

I 000,00
280 141,00
280 I41,00

Gospodarka leśna

Dochody z najmu i dzierŻawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
iednostck samorządu teł4orialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora fin:ursów publicznyclr orąz innych umów o podobn;nr charakterze

GoŚpodarka mieszkaniołva

1 000,00

GospodzLrka grrmtami i nierrrclronościam r
wplywy Z opłat za zalząd' uż;.tkowanie i użytkowanie wicczyste0470
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Dochody z najmu i dzierzawy sldachików majątkowych Skarbu Państwa,
iednostek samolządu te4tońalnego lub innych jeclnostek zaliczanych do
sektora finansów pŃlicznych oraz innych unów o podobnyrr charakterze
wpływy z usług
Dotacje celowe w ramach programów tinansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków' o których nrowa w afi.5 ust.l pkt. 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 usta\ły, lub płatności w ramach budŻetu środków europejskich

50 000,00
8 000,00

22r 46r,00
16 4a4,oo
64 584,00

64 584,
400,00

400,00
4 000,00
2 000,00

3 786 171,00

2 000,00
7 500,00

7 SnO On

145,00
14s,00

1145,00
8 0o0,oo
8 000,00
8 000,00

Urzędy wojewódzkie

Dotacje celowe otż}uanc z budżętu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań fleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Kwalifikacja wojskowa

wply\\y z różny.h oplat

gmin) ustawami

Administracja publiczna

eczeństwo Dubliczne i ochronapveciwpoźarowa

Dotacje celowe otżymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąoych z
zakesu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

mjast i miast na prawach poy4ąq)

Wpływy z usług
Pozostala Clzia]łalność
Dochody z najmu i dziedawy składników majątkowych skarbu Panslwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innyoh jednostek zaliczanych do

!gl!!9$-&t$py publicznyclr oraz innych.umó.w o podobnym charakterze
Urzędy nacze|nych organów wlrrdzy państwowej' kontro|i i ochrony prawa
oraz sąd ow-nictrt a
Urzędy naczelnych otganów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje ce]owe otrzymane z budżefu państwa na realizację zadoń bieł'ących z"
zakresu administracji lządowej oraz jnnych zadań zleconych gminie (związkom

Dochody od osób prawnych' od oŚób 
'izycznych 

i od innych jednostek
niepoŚiadających osobowości prawnej oraz [Tdatki zwiąfane z ich
poborem
wpływy z podatku dochodowęgo od osób fizycznJch
Podatck od działalności gospodarczej osób fizycznych' opłacany w fomie kalty
Óodalkowei

oc!9!!,.:Ze lqążś'pqzqś
Wpł)rty z uslLlg

wpł}NT Z podatku lolnego, podatku ]eśnego' podatku od czyniości
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny

osób fizycznych

1500,00

1s00,00

Podatek lęśn
odsetki od nieteminowych \łpłat z t}tułu podatków i opłat

wpływy z podatku rolnego, podatku |eśnego. podatku od spadków i darowizn,
tl.u od czyn ości c1vilno-prawnych olaz podatków i opłat lokalnych od

795 000,00
770 000,00
1 I 000,00
r2 000,00
2 000,00

1 183 050,00
420 000,00

'75616

0310

20r0

75045

2010

15023
0690
0830

'75095

0750

751

75101

2010

'754r

15601

0350

Podatek od nieruchomości

Strona 4



0320
0330
0140
03ó0

Podatek rolny
PodJtek ]eśn)
Podalek od .rodkn\ lran.nońo$}ch
Podatek od spadków i darowizn
wpływy f oplaty talgowej04i0

0500Podatek od c7,}Dnoścj cyrviIrroprawnych
0690wpływy z różnych opłat

Wpływy z innych
Odsctki od nieterninou.ych wpłat f tytułu podatków i opłat0910

75ól8
0410

0460

0'180
'75621

0010

0020

75801

2920

75807

2920

758 t4

0920

2030

758:r I

2920

tio I
80t48

85212

2010

wpb.rły z opłaty
Wply;ry z opłaty

oplat stanowiących dochody iednostek samorządu
skarbowcj
eksploatac)'jnej

Wpły*] z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
lJclziały gmin wpodatkach stanowiąc'vclr dochód budżetu pańs1$ a
Podatek dochodowy od osób liz'vcznych
Podatek dochodowy od osób prawnych

Różnc ro7|iclcnia
CZęść oświatowa subrł'encii ogólnci dla.iednostek samorfądu tcD'1orialnego

Stlbrrencje ogoIne z hudżcll l  pcIlsI\^J
cZęść wJrówna\łcza srrbrł.cncji ogrilnej dla gnrin
Srrbwcncjc ogólnc z blldżetu państwa
Różnc rozl iczcnia f lnansowe
Porostalc odsetki
Dotlrcje celowe otr7yllanc u budżctu państ$ir nir lealizacię wlasrryclr zaclań
bicŹących 8min (fwiltZków gmin)

cZęść równowźrżącŁr subwcncji ogillnc! clla gmirr
Subwcncjc ogólnc z budżctll p.uistwa
oświźrtźr i wychowanic
SlołóWki szkolne i przedszkolnc
wpływy Z ńŻ1ych oplat
Wplywl z ushrg
Pomoc \polc(/na
Świadczcnia l<rdzinrre. świmlczenia z limduszu alinlcnt.rcyjneego oraz skladki
na ubezpieczenia cmcr-t'talnc i rcntowe z ubezpieczenia spoleczncgo

I)otacic cclowe o1rzymane Z budżelu państwa na realizacię zadań bież4cych 7
zakresr.L adnrinistracji rząclowcj oraz innycl.r zadiń zleconych gminic (zwiękom
gmin) usta\\'ami

2

2 359

2360

2010

I)ochody jcdnostek sllmorządu
zakresu administracji rządowci

ter}'lorialnego zv.iązane z realizircją zadali z
olaz innych zadań zleconych ustawani

85213

składki na ubezpieczenie zdlowotne opłacanc za osoby pobierajace niektórę
śrt.iadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczcnia rodzinne oraz Za osob"v
uczęstniczące w zajęciach w centrum intcgracjj społecznei'

Dotacje celowe ohzymane Z budżetu państwa na realizację zaclań bieżących z
zakresu adninistlacji rządowej oraz innyclr zadań zleconych gminie (związkom
gmin t u<turrcmi

Dotacje celoBe otżyrnane f bu.lżetu państ\ł'a r'lrr reirlizircję rvłasn1ch zadań
biezących gnrin (związkórv gnrin)

./cŚi l| ' i  ipoIl l l ,c \Ą nctrlrze., l 'au skIaclki na ubc/tie.:/eniJ cmerytalne i rcnln\^c

2030

85214

Skona 5

40 100.00

235 000,00
1000.00

'ł70 000,00
9 000,00

50,00
40 000,00
2 000.00

362 000.00

400.00

2 600.00

3 800,00

2 200,00

1600,00

6 000.00
133 000,00
12 000,00
50 000,00
71 000.00

1 67t 621 .oo
I 668 621,00

s 000,00
9 498 024,00
6 533 119,00
6 533 119,00
2 762 235.00
2',76f 235.00

52 000,00
3 000,00

49 000.00
l50 ó70.00
l50 ó70'00
335 58ó'00
335 58ó.00
63 ó10'00

2'7r 9',16,00
2 529 800,00



2030

852t6

2030

Dotacje celowe ot.rymane z budż-elu państwa na leali7ację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)

żo,itti 
'rnt"Dotacje ce|owe otrzymane z budżetu państwa na lealizację wtasnych zadań

bieżących gmin (związków gnin)

o-ś-rod.ki pomocy społecznej
ńJiicjJcelo*" ot'"ymane z budżętu państwa naiealizację własny"h 

"udńbieżących gmin 1związ\ów gmin) 
-

Ustugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opickutńcze
Wpływy z usfug
Dolację cę|owe otrzymane z budżetu państwa na rea|izację zadan bieĘcych z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadń zleconych gminie (zwiękom
gmin)- ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona środowisks
Ńpływy i wyaatl; związane z gromadzeniem środków z opłat i karza
}orzystanie ze środowiska
wDlvWY z różnYch oDłat

40 100,00
2Ł6!9,00

23 600,00
76 900,00

7ó 900'00
23 400,00
I 000,00

22 400,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

85219

2030

85228
0830

20t0

m0

90019

0690
Itodsumowanie 16 671 351,00

2. Usta|' 3ię wydrtki w lącznej kwocie t6651 718'00 z|
z tego
a) bieące w kwocie t5 399 558'00z|
b) majątkowc w kwocie l 252 160' ) z|

Dzirl
Rozdziel

ROLNTCTWO I LOWTECTWO
!tl!!edq!ed!c
wydatki biezące

wydatki bieżącę
wydatki związanc iińizaóją zadń statulowych

01010Infrastruktura wodocieowa i saniracvina wsi

01008
311 z8/,r0
48 784.00
48 784,00
48 784,00

l8 000.00
r 8 000,00
l8 000,00

3oo ooo.o0
wydatki mają&owe -budowa kanalizacji sanitamej dla msc otatęz.Wóla Ótałęska wraz z

rurociągiem przesyłowyrn przez msc Łysaków i Człrmin do oczyszczalni w
C"e!!q49!-pĘg.44u BPowP

01030lzbv Rolnicze
wydatki biezące

dotacja podmiotowa dlajednostek nie na|eżących do sektora finansów
oLńlicznvchJzbv rolnicze

Pozostała Działalnośó

300 000,00

8 000,00

01095
wydatki bieżące

Strona 6
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vynaglodzenie za dolęczanie dccy7ii dotyczącej akcyzy za paliwo 2 500,00

400

40002

wYTwARZAN|tr | ZAoPATRYWANIE w ENERGIĘ
ELEKTRYCZ\Ą. CAZ I woDĘ
Dostarcznie wodv
$ydatki bieżące

clotacja przeclmiotorła alc czcr dó ccr1 ".J) 
(seklor r|l)anso\\

publicznych)

64 20ó'00

]rupg
64 206,00

ó4 206,00
600

60013

60014

600r 6

ó0078

TRANsPo!|.ł!ŁĄC4|!osC
Drygipblłąąwt!ęyódz}E
wydatki nlajątkowe

-196,140,00

000,00

45 000.00

t5 000,00

65 o0o.Ó0
65 000,00

63 000,00

2 000,00

246 4Ą0^00
158 780,00
158 780,00
87 óó0'00
37 943,00
2ó 395.00
23 3f2,00
25 000^00
25 000.00
25 000,00

25 000,00

60
60

budorva chodnika przy drodze wojewódzkiej w woli otałęskiej -dotacja
cclova na pomoc finansowa dla wóiewódftwa (sektol finansów
pLrblicu nl ch)
.]9\!!"lJTl1!|d9]ł]/chodnika pomoc rzeczolł'a

Droqi pubIiczne po\Ą into$e
\ĄyJatki mJjalhose

budowa chodników przy drogaclr powiatortych -dotacia celowa na pomoc
fi nansowa (scktor tjnansórv publicznych)

projekt kładki - pomoc rzeczowa

Droqi prLbliczne sminrre
wydatki bjcżącc

\łyda1ki f$'iąuanc f rcaliZacj.1 zad lui statutowych
\Ąydatki m.iątkowe

. |.ruldrls,, soIccli blldo\Ąn drogi ( fcrmin
- f'undusz so.lccki buclowa drogi Breri Osuchowsl<i
. lirndusz sołecki budowa drogi Dąbrówka os

Usuwrrnie skutków k]esk żvwiołowvch
uldntki nr.rjetkowe
uTdatki związanc z rcalizac.ią zadali stirlutowych

oclbudowa dróg zriszczonych przcz klęski Żywiołowe
l 'odbudown ciągu dróg NI l03304R otałeż-stala Droga, 103302R wola-
I)hżyca-W jcś-ota'łQż

7IO
70005

GosPoDARIdĄ MIEsZIdĄNIowA
GosDodarka'tun1ami i niellLchomościami
wydatki bieżące

rL d.!.. !9J!ś!"'L
!Źębudowa centrum Czcrmina PRoW
garaż Lysaków

688 700,00
688 700.00
1 I3 70]),00
1 13 700.00

s75 00040
5s0 000,00

720
72095 Pouo'taIa dzirIaInośc

n5 d:rt l i  rnajq(oue
inwestycje i zaklLpy inwes1ycyjne realizowanena podsta$'ie porozumień
(urnó$)nlięd4 ist - Zadania PSeAP (sektor linansów publicznych)

5zśq9.00
57 !8,!18
57 500.00

57 500,00
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750
75011

'15022

75023

75045

15095

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy woiewódzkie
wydatki bieżące
z tęgo:

727 584,00
64 584.00
64 !!4qq

is ooo,oo
9 584,00

75,0!0,44
75 000,00
4 000,00

4 Aq{9

]l4_Óaa!0
1 543 600,00

I 0qq9!9,q!
!z q90,00
285 600,00

400.00
400,00

400,00

44 000"00
44 000,00

2 000,00
20 000,00

wynagrodzen ia

@rsgi!
Wy(latki bicżącc
wydatki fwiąZane z realizacjązadań statutowych
świadczenia na rzecz osób lizycznych

, ;  ,  ^urzcoy (rmrn

"y.l"lti 
|".,ą".

z lego:
w]'llagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń

lr'ydalki związane z realizacją zadań statutolłych

K;;lińk;.i';.i.t.1;
wyclatki bieŹące
z rcgo:
wydatki związane z realizŹcją 7-ac1ań statutowych

Pozo5tala dzialalność
wydatki biezącc
z lego:

wynagrodzcnia
wydatki związane z ręalizacją zadań statutowych
UIIZĘDY NACZELNYCH oRcANow Wł,ADZY PANsTwowDJ'
KoNTRoLI I ocHRoNY PRAWA oRAz sĄDow\cTwA
Urzadv naczclnych olqanóW władzv Daństwowei. kontroli i ochronv Drawa

I 11s,09
1145.00
I 145,00
I145.00

wydatki bjcżącc
wyda1ki zr,r,iązane z realizacią zadań statutowych

754

't 5412

'75414

'7 5421

BEZPIECZIi,NSTWO PUBLICZNE I OCHIIONA
PRZEcIwPożARowA
ocl]otnicze sfu aże Pożame
wydatki bieżące
wydatki zlviązanc z realizaqi4zadań statutowych

w$ail'i ma;ą*.,'*
zalup samochodu pozarniczego OSP

obp!ą-q$!'ba
lłydatki bieżące
\łydatki zfłiązane Z rea]izacją zadq4 s1ą1utowycll

,.ol-,ą'qlqd!iĄ4!]]\"

184 992,00
182 492.00
r32 492,00
r:4e2p9
s0 000,00
50 000,00

2 000"00
2 000,00
2 000,00

00500
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757
'75't02

wydatki bieżącc
wvdatki zwiazane z realiz ia zadań statutowvch

500,00
500,00

430 000,00
430 000-00
430 000,00
430 000,00

758
75814

758r8Rczcrw.y ogólne i ceklwa

ROZNE ROZLICZENIA

lqryg
ryqĄ|!'.!1!!
wydatki Związane z lealizacją zadań statuto\łych

wydatki bieżące
Wydatki związane z lealizacją zaclati statuto\łyclr

rczcrwa ogótna
tezerwa celowa na rentonty w szkołach w czcrnlin. '|.rzciana, Breń
Osuchowski, Zicmpniów i PrzcdszkoIe w Czerminię
tezetwa celotta na zatządzanie kryz.ysowc

145 000,00

-l!_000-00
10 000,00
l0 000.00

135 000.00
135 000,00
135 000p0
50 000,00

!0 000,00
35 000,00

80'
80101

80103

80110

80l l l

104

OSWIATA I WYCHOWANIE
Szkoly podstawowe
wydatki bieżącę

\\ynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń

wydatki związane z rea|izacją zada|i statutowych
wydalki majątkowc

\Ą,ykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szko|e Podstawowej w Trzcianie

OddzialY przedsz-koInc w szkołach nodstawowvc|
wydalk i ticŹ'ącc

wynagrodzenia
pochodne od wynagtodzeń

wydatki zwĘzanez rcalizacją uadań statutowych

Przedszkola
wydatki bieżące

lylgclg!ry]lą
pochodne od wynagrodzeń

wydatki ZwiąZane z realizacją Zadali statutowych

Giluąajg
wyd.ątki bieżące

wynagrodzenia
pochodne od wlnagrodzgll

wydatki związan9 z ręalizacją zadan statutowych

Dowożenie ug.z'niów do s?\9t
wydatki bicźącę

rry!ry4:g!ia
pochodne od uynagrodzeń

I 588 443,00
4 91q,e41.00
4 929 941.00

3 4f9,00
633 987,00

4 292 525,00
27 000,00
27 000.00

249 0t'7.00
249 0t7,00
183 971,00
35 086,00
29 960,00

jo::oą.oo
s63 304,00
414 3j!"00
77 018,00
71 903,00

1s\!!t@
| 91.4 422,00
1321 458,00

247 032,00
345 932,00

zss 744p
235'144,00
29 391,00
5 158,00
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tki związane z realizacją zadań statuto\ł.\.ch 201 195,00

80114 293 889.00
293 889.00
214 460,00
40 337.00

39 092,

ur}'datkj bjcżącc
rłynagrodzenia
pochodne od w1.ltagrodzeń

\łJ'datki związane z realizacją ZadŃ statutowych

80146Doksfałcanie i doskonalenie nauczvcieli
wyd:r1ki bieżące
\1Tdatki związanc z realizacją zadań sta1utowych

80148Stolórłki szkolne
wyd3tki hieżące

80195Pozostął.q 4.- tł4l !ość
wydatki bicż.lcc

85202

8521.2

8521.1

PoMoc sPoŁEcZNA
I)omy nomocv społecznei
w]Jil l. i bicż.lcc
wydatki zwjązanc z rca|izacją zadań stattltouycb

świadczenia emervtżrlne i rentowe z ubezDieczęnia spo}ecznego
wy{.!Ę !94ą9e

wynagrodzenia
pochodnc od \^Ynagrodzeń
atki związane Z rea]ifacją fadali statutowych

4l 080,00
4l 080,00

271 9,7ą99
27 | 9',76,00
2'7r 976,00

8 14.00
26 3',70,00

62 070.00

62 070.00

2 841 735,00
27 396.00
2',7 396,00
2',1 396,00

2 366 522.00
ż366 52f ,00

42 764,n4

41 080.00

2 288 918,00

4 200.00
4 200,00
4 200,00

106 100.00
10ó 100"00

usuu ali1,]1c

świadczenia na rzecz osób t.izycznych

nla

świadezeni:r z
Dicktóre

wyda&i bieżące
$Tdatki Z,wjąZane z realizacjązadań statulowych

Zasiłki i pomoc w natulze .oraz składki na ubezDieczęnia sDołeczne
wydalki bieŻące
świadczeniir na rzecz osób |rz1rcznych; budz gminy 60000 106 100,00

ocHRoNA ZDlłow|A
Zwalczruie nalkonranii
Wyd.r1ki bieżące
wydatki związane z rcalizacją fa(lali sta1ubwych

Przcciwclziałanie alkolrolizmowi
Wydatki bieżącę
wydatki związanc z rcalizac iźl zadań statlLtowych

71 000,00

4 000.00
4 000,00

67 000"00
ó7 000.00

851
85153

u5154

85214
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85215Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące
wydatki fwiąZane z lealizacjązadań statutowych
świadczenia na rzccz osób fizycznych

85216Zasiłki stałe
wydatLi bieżale
świadczenia na rzecz osób fiz-1.czlych

85219
wydalki bieżĄce

wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeri

*yqq!!] !y!ą'ą!" " l9alifacją Zadań statutowych
świadczcnia na rzęcz osób f.izyoznych

85228I]słtrei opiekuńcze i specialistyczne usłu!.i oDiekrńcze
wydatkj bieżącc
wydatki związane z realizacjąZadań st.ttutowych

85295Pozostala dzialalnośc
rł1datki bieŻące
na ,\łypożłczanie sprzętu rehabilitacyjnego -dotaoja celowa na pomoc
f.inansowa (sektor linansów publicznych)

izacia zadali statuto

GOSPODARKA KOMUNALNA ! gCHRONA
Cospodrrka śc iek owi'.i .gc=Ę]lq wid
wydatki bicżącc

dotacja przedmiotowa dla GZGK dopłata do ceny ścieków (sektor finansów

4 000
4 000,00
1 000,00
4 000,00

29 500.00
29 500,00
29 500,00

2f2 032.00
222 032,00
146 803.00
30 659"00
u,4990

300,00

44100.00
44 40q00
44 400,00

37 585.00
37 585,00

I
36

585,00
000.00

RODOWISKA 609 492,00
156 492.0090001

90003Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące

związane z realizacją Zadań statutowych

oświet]enie ulic. Dlaców i .lróg
wydatki biezące
wydatki związang z realizacją zaślań slatutowych

publicznych)

156 492,00

156 492,00

13?000,00
132 000,00

132 000.00

1 000.00
I 000,00
1 000,00

105 00!.00
300 000,00
300 000,00

5 000,00

EDUKACY.INA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dLa uczniów

w1datki związrulc z rcel izacjązadań stat. '

l3 000,00
13 000.00
13 000,00

90015

atki majątko\'ve

Strona 11
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90019
Wpb"W ;,Ą"/d.tki'wiafane z qLo

korzYstanie ze śro(lowiska
wydatk! !ry4rye
111ĘĘzr'viązane z realizacją ?"d"ńj1!14ryy.ll

l5 000.00

Ę !9!4q
15 000,00

921
92109

gfrt6

KULTURĄ I oCHRoNA DZIEDZICTWA NARoDowEGo
Uomy l  o5rooŃ| ŃuI lur\.  s\\|el||ce l  KIuov
w1datki bieuące

]Ęlacja podmiotowa (sektorfi nansów publicznycĘ

Biblioteki
wydatki bieŹące

dolaci a podmiotowa @ktor frniniów pńlicznyih)

360 730,00
2p423!p9
204 230,00

104 230,00

rio 5oqpo
156 500,00
156 500,00

926

,2605

Kultura fizyczna i sport

9q*qqpa4S
łydatkibiezące
tydatki fwiązane z Iealizacjązadań statutowych

zadania w zakrcllqlgl4!:ĘEaęjjj !
wydatki bicżące

dotacin celowa 1poza sekt.'r tincnsór,r prrbllczny.hlno zadanie
',Uptlwszechnianie kultury fizycznei i spońtl poprfcz szkolenie spo owe
dzieci i młodziezy, organizowanie imprez spońowych dla fiiesfkaliców
gminy. współuczq-slnictno w tozgrywkach pilki nożnej''

94 467,00
Łl6r'a!
32 467 9D
32 467,00

Ó2 0p0'00
62 000,00

62 000,00

Z PODSUMOWANIA 16 651 718,00

Wyodrębniu się plan wydatkóu, ną zadanitt bieżące w zdkrcsie Idninis|l.ącji rztldowei
w kvocic 2 454 129,04 zl
dziaU

ry!444
750
750t1

75015

Nazwa dzialu

Administracja publiczna
Urzędy Wojerłódzkie
wydatki bieżące z tego
wynagrodzenia
pochodne od wynag]odzeń
Kwalifikacj a woiskowa
wydatki bieżące
Urzędy naczelnych
oraf sądorvnictwa

organów wlad7'y państwowej, kontroli i ochrony prłwa

75101 Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej' korrtroli i ochrony prawa
wydatki bieżące
Pu.q!!pg!ś!?!Ł
Świadczenia rodzinne, świadczęnia z lirnduszu alin]entacyjnego oraz składki na
świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
*ydatki bieżące z tego

Kwota
64 984,00
64 s84,00
64 584,00
55 000.00
9 584,00

400,00
400,00

852
85212

2 384 000,00

2 359 400,00

I145,00
1145,00

2 359 400,00
4f'164,00

I 145,00

wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń

Strona 12
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85 213

85228

Składki na ubzcpieczęnia zdlowotne opłacane za osoby pobieĄące niektóIc
świadczenia rodzinne oru fa osoby uczestDiczące w zajęciach rv centrum

2 200,00
2 200,00

IJsługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieklńcze
wydatki bieżące

Szc z e gó ł owy p l ą Ą lN yd.|t ków

22 400,00
22 400,00

2150129,00

Dziżł
llozdzigł

s
Treść KwotĄ rv zl

0r0l
0 r0081
lrool

ońo'I
28i0

01010

6050

01030

2850

0t095

4170

400

10002

2650

600

60013

ó050

6300

60014

Rolnictuo i lo\r iccflr o
Meliomcje nodnc
lalup u<lup n,',/i '\tal)ch
Spólki rt.tlnc
do rca|izacji pozostĄm jednostkon] ]lic Zaliczanyn Clo sektora flnansów
In |iastrttkitlrc rł tld oc iqgo rł l i<cnilac1jna u:i

wydatki inwcstycyj nc jednostek budżetowych
I'lby tulni(z(

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% ttzyskanych lvpływów z
podatku rolnego
Pozos1atą działalność
Wynagrodzcnia bezosobowe
wytrr,irzanic i faopatrywanic w energię eloktryczną' głz i wodę
Dostarczanie wody
Dotacia przcdmiotowa z budżetll dla samorządowego zakładu budżctowego
Trt|n\por| ił4czność
Dr.'gi prrbl itzne u ojcwódzkic
wydatki i]lwcstycyjnę jędnollek bJdżetowych
Dotacja celou.a na pomoc finansową udZielaną między jcdnostkami sa]norządu
tcq,torialnęgo na dolinansowanie własnych zadań i[weslycyjnyoh i zakupów
in \Ą c5Lyc] inych
Drogi pubIicznę r'orł i.,rl. 'wc
Wydatki inwestyryjne jednostek budżeto\\rych

Dolacja celowana pomoc finansowąudzielanąniędzyjednostkami samorządu
teq.torialnęgo na dolinansolvanie własnych zadań iNvestycyjnych i zakupów
lnwesrycyj nycn
Drogi publiczne gminnc

Sllcdl i na ubezpiec.,eniJ spolec./ne

SllurJl. i  n"r lundu'z Pracy

Wynagrodzcnia bczo.ob.rr.re

lakup malerid]j\Ą i $) posażenir

Zakup Llsług remontowyc]]

Zakup usług pozostałych

377 284,0n
.rTis'r,oo
48 784,00
l8 000,00
18 000,00

300 000,00
300 000.00

8 000,00

8 000.00

2 500,00
2 500,00

64 206,00
64 206,00
ó4 206'00

396 440,00
60 000.00
15 000.00

45 000,00

65 000,04
2 000,00

63 000,00

f4!ry,u
1500,0c
2q0.0c

l! i!9,0c
10 000,0(:
88 080,0t
49 000,0t

6050

6300

600r6

4l l0

4120

41',]0

4210

4211)

1300

Strona 13



6050

6007rJ

6050

\łrydatld in\łes|ycyjne j ednostek budżetowych
lJsuwanie skutkó\\. klęsk ąu'iolorq'c h
wydatki inwestryjnc jcdnostek budżetow}.ch
Gospodarka mies?kaniowa
GospoqL!Ę€łqlq !
Zakup energii

usług lenontotych

Zakup usług pozostałych
I{óżne opłaty i składki

i odszkodorł'ania rt1płacane na r.zecz osób fizyoznycl'l

wydatki i vestyc'vjnc jednostek budŻeto$),ch

wydatki inweŃycyjne jednostek brrdżctowych
Administrłcja publiczna
Urzędy woj elt'óclzkic
\tr 1 nl lgrodzeni l  osoho!Ą c nr ic l|\^ ni|(U$

SklcdIi  l r l  rrhczpic.ucnid Lnl lIś(,/ne

sl(ładki na l-Llndusu Pracy

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatlt)

Różnc Wydatki na rfccf os.)b llfycfnych

Zakup matcriałi)W i wyposażenia

Zakup usłtlg pozostirłych

Szkolcnia pracownik(lw niebęclącycJr czlonlrami korpusu służby cywilnej

[,|rzęcly gnrin (rrriast i nriast r1A prłWach powiatu)

Wydłlki osobowc ]1iczalicfonc do wynaglodzcń

Wynagroclzcnia osobowe pracownikó\łI

I)odatkowc wyn grodzer e roczne

Skłaclki na ubezpieczenia społcczne

Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

87 660,0
25 000.0
25 000,0

688 700
688 700,00i trierucholnościami
36 000,
45 000.
20 500,0
2 200.0

10 000.0
575 000,0

Informaftka

Pozostała działalność

21 000.0
20 000,0
59 500.

721 544,00
64 584,00
55 000,00
8 08'1,00
1500.0

75 000.0
71 000.0

500.
3 300.

200.00
I 541 600,00

3 500,00
990 000.00
76 000,00

171 000.00

40 000.00
7 000,00

57 500,0
57 500.
57 500.00

3 000,00
61 100,00

/akup maleri:rJórr i \Ą) posJ,/eni.t

Zakup energii
Zakup uslug rcmontowych
Zakup uslug zdrowotnych
lakup uslug pozoslrt lch

7 Il lp uŚlug do.tepu do sieci Inlcr|l<l

blicznci sieci telelblicznej
opła1y Z tytuhl zakupu usfug tclekomunikac5'jnych świadczonych w ruchomej

? 000,00

3 000,00

25 000.
3 s00.00'1430

4440

4610

opłata 7 t).tułu zakupu usług teleko u ikacyjnych śrviadczonych w

$99!!a49j publicznci siccj telefonicrnej.
Podróżc służborł'e kraj orve

Różne opłaty i składki

odpjs}' na Zakłado$y fundusz świadczeń socja]nych

ĘgYly postępowania sądowego i prokuratotskiego

25 000,
4 000,

4i00

'72095

6050

750

75(]II

40t0

41 t0

4 t20

15022

l0t0

42 t0

4t00

1700

75023

r020

4280

4300

4350

4360
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Szlolenic
Kwalifikacla vojskowa

usług pozostal} ch

Pozostała działalnośó

wynagrodzenia 9gencyjno-plo\ł'iz}.Dc
Składki na ubezpieczenia społecznc
Składki na Fundusz Pracy

ia bezosoborł e

nicbęclących człontami korpusu słuzby cyrvilnej

80,0
2 000.0

42I0

'1300
4430

751

7510t

42t0

4260

Zakup materislórł i !) posazenilr
1590,

75{

154t2

3030

4 0

4120

4t '70

42 t0

Zakup usług pozostałych
Różne opła1y i składki
Urzędy naczelnych organów łvładzy płństwowcj, kontroli i ochrony plawa

ochrony prawa

7,akup materiałów i wyposaŻenia

Ilczpieczeńsrlr o puh|iczne i ochronn prleci$ pożaro$ a

ochotnicze straże poŻarne

Ri)żne Wydatki na Źccz osób fi7rycznych
Skłaclki la rrbczpicczcnia społeczne

składki na l.ut]dusf Placy

Wynagroclzenia bezosobowc

ZilkL|p materiałóW j \ł},posAżcnilr

Zakup erlcrgii

Zakup LlsłUg ren]ontowych

Zakup LlŚłLlg Zdrowotnych

ZŁrkup Lrshlg pof osta]ycl,)

l{óżnc opłaty i składki

Wydatki na zzrkLlpy inwes|ycyjnc i cdnostek bldżetowych

Obrona cywilna
Zakup t,]]atcriałów i wypo
Zakup ushrg pozostałych
Zarządzanie kyzysowe

42

42

4280

4100

4430

ó060

75414

4210

4300
'75421

4210

'757

'75',702.

8]]0

758

75lJ I4

sdżenla

obsluga długu publicznego
obsluga papicrórv rł'artościorł1rch. kredyów i po-yczek jednostek samórządLl
tcq torirlneg"
odsetki od sirmorządo\ł}'ch papierów waltościowych lub zaciągniętych przcz
jednostkę samorządu terytorialnego kcd}'tów i pożJczek

{]<yp rnateriaIort i w1p' '.77ęn;u

Różne rozliczenia

430 000,0

Różne fozlicfenia fiDansowc
4180|Podatek ocl nicruchomoś!i
ńrtIrr.Rc/crw) nsól l le i celoue
48l0|Rezerwa ogólna
Ą|u[gleru.l ce|orto na rcnl l lnl} \Ą szkolach

'l8l0lR€zerwa cclowa na zatządzanie kryrysowe
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35 000.0

9 000,00
400,
400.

4'1 000.
3'ł 000,0

530,0

2 000,0

3 800,00

l1,ł5'00

I 145,00
945.00
200,00

t84 992,0
182 492,0

I 000.
990,

10,00
r0 000,00
3l 000,00
3ó 000.00
36 992.00
I 000,00
5 500,

l0 000,
50 000.
2 000.

500,
500,00
500.00
lbo,oo

430 000,00

430 000,00

145 000,
10 000,
r 0 000,00

50 000.
50 000,0



801

8010r
3020

ośrł'iata i wychorr'anic
szkoły podslawowe
W1datki osobowc nieza|iczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników

lodatkowe wynagrodzenie rocznc
Składki na ubezpieczenia społcczne
Składki na Fundusz Pracy
W)nagrodrcnia bezosobowe

8 588 443
4 956941,

2 000.
234 858,00

4040

211 581,00
3 188 602,00

241 143,00
545 524
s8 ło:

4l I

4t'70

4210

4240

44i0

4440
4700

4010

4040

4U

Zakup materiałów i u|.posażenia
Zaklp lomocy naukowych' dydaktyoznych i ksiązck

4260 Zakup energii
428 Zakup usług zdrowotnych
Ą3 Zakup usług pozostalych
4350Zakup usług dosępu do sieci lntcmct

opłaly z tytuhl zakupu usług tclekomunikacyjnyclr
publicznci sieci teletbnicznej
op|ata z t).tułu zakupu usłu8 te|ekomunikacyjnycl,]
stacjonarnej publicznej sicci tclcfonicznej.

441

10100,00
119 007.00

2 000,

świadczonych w ruchomei

świadozonych w

66 959
7 844,

4 350,

8 150,00

9 854,

249 017

28 653,00

7 900,00

I 200,00
1300,00

l1 505,00
563 304,00
22 27',7,00

385 730,00

7 000,00
500,00

2 715,00

5 ',77',7,00

Pod|óŻe sIuŹbowc krajowe
Różnc oplaty i składki
odpisy nt zakładowy l.undusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracownikównicbędących członkami kolpusu służby cywilnej
Wyda1k j inwestycyjnc jcdnostek budżetowych
oddziaĘ prz.cdszkolne w sfkołach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczonc do wynagrodzeń
W1.nagrodzenia osobowe prtcowników
Dodatkowc wynagrodzenie rocrne
Skladki na ubezpieczenia społecznc
Składki na l..rrndusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia

Wydalki osobowe niezaliczonc do wynagrodzeli
Wynagrodzenia osobowc pracowrikórł'
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Skladki na Fundusz Pracy
Wynogrodzenia bezosobowc
ZakLLp materjałów i \yposażenia

187 644,00
1520,00

27 000,00605

80 t0l

4240Zakup pomocy naukowych. dyr|alt)cznych i książck
orlpisy na zakładowy flndusz świadczeń socjalnych
Przedszkola

l7 l  870,00
l2 101,00
30 189.00
4 89',1,004)

4I

4440

80104

4l l0

4120

Ą2I

401

4300

66 320,00
10 698,00

500,00

Zakup polnocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek
Zakup uslug zdrowomych
Zakup uslttg pozostaĘch

435 Zakup usług dostępu do sieci Inten]et
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opła1y z Ę.tulu zakupu usfug te]ękomunikac)'jnych ślYiadczon}rch w ruchomej

4370

4410

4140

4700

3020

4010

4170

42t0

4240

4260

42',70

4280

4300

4360

stacjonarnej pub]!11gi1ĘĘĘIbnicznei.
op.lata z tylułu fakupu ush]g telokomunilGcyjnych świadczonych w

Podróże służbo$'e kraj owe

odpisy na zakładorł1 fllndusz śrviadczeń socjalr't'vch
Szkolenia pracomików niebędących człontami korpusl służby qrvilnej

Wydatki osobowe niezaliczone do lĄ}magrodzeń

liczncj sicci leleloni.u ncj
300.

700,

800,
23 026.0

100.0
1, 9),4 422.0

ia osobowc pracowników

Składki na |.undusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Z up materiałów i wyposażcnja
Zakup ponocy naukor,r'ych, dyclaktycznych i ksiązek
Zakup energii
Zakup uslug rcmontowyoh
Zakup uslug zdrowotnych
Zakrtp uslug pozostałych
opli.rty Z tylulu Zaktlpu usług tclckomunikacyjnych śWiadcfonych w ruohomej
publiczncj sieoi telelbnicznej
opłat.r f tytlllu zAl(upu usług telekornlltlikacyinych ś$'iadczonych W
st:r. jonirrrej pUbliczrrci sicci tclctoDicznej.
PodtóŹc służbowc kraiowe
Ilóżnc opłaty i składki
odpisy na zakładowy t.undusz świadozeri socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkatni korplLsu słLlżby cywilnej
Dowożcnic uczniów do szkół
W5 nagr. 't lzrnia usobowc prlcort nikórł'

Dothtkoue w1 nngrodlcnic r.)c/nś

Sklndki nc uhczpicezenir spoler'zne

Sklndki na FrlnJusz łr:rc1

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup p{mocy naŃouych, dydaktyczn)'ch i książek
Zakup usług pozostałych
odpisy na zakładorły fundusz świadczeń socjalnych

1 217 713.0
93 968,0

).t2 516,00
4040Dodatkowe N,vnagroclzcnie roczne 103 745,
4lt0 Skhdki nc Lrbczpicczenir sp,' lc izne
.ł l20 34 486.00

500,00
13 750,00
3 300,00

12ó 118'0
5 000.0
1350.0

4430

4440

4700

801 t3

4010

40'10

4lt0

411

4120

I
2

71.
1

f35
27
2
4

1000,00

9s0,00

100,00
800.00
146,00
500.
'7 44.
2',10.
121,00
438,00
720,00
550,004).10

4210

4300

4440

801 l4 |espoly obslugi ekonomiczlr!-administracyinej szkół
śq pcndir dIa u c z l l  i r l  rr

4120

]2'ł0

'1010Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040

Składki na ubezpieczenia społecme

550,00
370,00
'725,001

żól

Dodrt!owe rłr nagrodzcnic roczne

re950,
14 510,
34 960,
5 3',7',1 .

889,0
14 000,0

300,0

4lt  0

4110

4210

składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowc
ZakrĘ matoriałów i Wypgsa:g!]L
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Zakup usfug zdr orvotnych
Zakrip uslug pozostarlych

opłaty z t}tułu zakupll usłLLg telekomunjkac1jnych świadczonych rv ruchomej
ubliczlrej sieci telcfonicznej

opłata z t}.tulu zatr.upu usług telekomrrnikac1'jnych świadczon;rch v.

s0o,o0
9 300.00

slacionanrej puhlic,,ncj . ie. i lelefoniczncl.

Podróże służborve krajowe

1 400,

600,
300.

4 ler-

500,0

200.0

'11 080,0
41 080,0

2'7 | 9',76,0

'1410
4430

4440

4,180

80l4ó

4300

80148

4220

80 t95

3020

444\)

85t

85153

4300

85 t54

4u0
4120

4i70

'ł2 |0

1260

4280
4300

44 t0

441

4

85212

3020

i 1 l0

Srohrrvhi szkolne i prlcds/Lohrc

Różne oolLrtv i sklcclki

oclpisy na zakładolły firndusz ś*'iadczeń socjaln1ch

Podatekod nieruchomości

l), 'Ls/ldlcJnie i dL'skonalenie nauczlciclr

Zakup LlsłtLg pozostał'vch

Zakup środkóB ż,}.wności

Pozostała dzialaIność

Wydatki osobowe niezaliczone clo wynagrodzen

odpisy na zakładowy l.undusz ślł'iadczeń soc.jtrlnych

Ochrona zdrowia

Zwalczanic narkomanii
ZźrkLLp tLsług pozostalych

Przcciwdziałanio alkoholizmowi

Składki na ubezpieozenia społecznc

SkŁrdki na Fundusz Pracy

WynŁrgtodzcnia bcZosoboWc

Zakup matcriali)w i wyposażeniŹl

Zakup energi i

Zakup Lrslug zdrowotnych

/r(up tlsIt lg pozostnłych

Podróżc slużbowe krajoWe

Różne op.łaty i składki
Szkolenia pracownikólł.
Pomoc spoleczna

niębędąc),ch członkami korpustl służby

f '71976,0
(:2 0'70.
12 300,00
49 7',70,00
71 000,00
4 000,00
4 000,00

67 000,00

12
28

I

6

l8

850,0
50,0

000,0
t00.
000.

852

85202I)orrry pomocy społecznej

000,00
000.00
200.00
100.00
ioo,oo
735,002 841

21

27Zakup usług pzezjednos1ki samorządu terytorialncgo od iruych jednostek
s.nnorządu tery1orialncgo

Śrviadczenia roclzinne. świadczenia z fuirdrrszr.r alimentac1'jneego oraz składki

39ó.

396.

2 366 522,00

2 288 618.00
42',761.00

300,00

3 320.00

1000.0
2 100,0

'1 470,00

4010

4040

4t t0

Składki na Fundusz Pracy
4170

4210 1300,

na ubezpieczenia emerytalne i rento$'e z ubezpieczcnia społec,.nego

Wydalki olgbowe niezaliczonc do w}'nagrodzeń
Świadczenia społccznc

Wynagrodzcnia osobowe pracoltt,tikóv'

Dodatkou.e \ł'ynagodzenie rocznc

S[-tnd\i na ubezpieczcnia spoleczne

W.vnagrodzeniabezosoborve
Zakup materiałów i wyposażcnia
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Zakup usĘ pozostałych
opłata z tytułu zakupu usług telekonunikacyjnycb świadczonych w
stacionarnej prblicznej sieci telefonicznci.
Podróże służbowe krajowc

Świ:ńczenia społccznc

Zakup usług pozostałych
Zasilki stałc
Ślł'iadczclria społeczne

ośrodki pomocy spolecznej
wydatki osobo\\'c niczaliczonc do wynaglodzcń

Wynagr.odzcnia osobowe praoowników
I)odatkowe wynagrodzenie rocznc
Skłlrdki na ubezpieczenja społccfnc
Shtadki na Iundusz Pracy
Wynagrodzcnia bczosobowe
Zirkup materiał(lw i wyposażcnia
Zokup energii
ZakLLp usług rcn,]ontowych
Zakup Llslug zdrowotnych

15 000,00

1500.

800,
1650,0
700.0Szkoleniapracort.ników niebędących członkami korpusu służby cył'ilnej

Składki na ubezpicczcnie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektórc
świadczenia z pomocy społecznej, nicktóre świadczenia rodzinnc oraz za osoby
ucz€stniczące w zaięciach rv centrrrm integracji spo'Ieczlcj.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Ząsiłki i pomoc W naturze olaz składki na ubezpieczcnia emel].talne i rentowe

odpisy na zakładowy fundusz śrviadczeń socialnych

Sn iaJtzenia spolccznr

Dodatki miesrkaniowe

1200,0

I 000.00

4 200"
róoloo,
106 100,00

4 000,00
3 000.00

222 03f .0

29 500,00
29 500,00

300,0
803.0146

15
27
l
2
3
3

000,

500,00
100,00
400.00
300.00
300.00
100.00

oplata z t}.tułu zakupu uslug telekonlunikacyjnych świadczonvch !v
stacjonnrnej publicznej sicci tclctbnicznej.
PodróŻe służbo\ł'c klai owę

Zakup uslug pozostałycb 5 000,

1500,

6 50ó.
350.00

5 600,00
I 000,00

RóŻne op|3t) i sk |aJki

Odpisy na zakładowy l.turdusz ślviadczeri socjalnyclr
Szkolenia pracownikórt' nicbędących człorrkanri korpusu shrńy c;,wilrrej
Podatek od nieruchomości
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługiopiekuńcze

Zakup usług pozoslałych
Pozostała działir]ność
Dotacja cclowa na pomoc linanso$'ąudziclanąmiędzyjednostkami samorządu
terytorialnego na dot.inansowanie własnJch zaclań bieĄcych

Inne lol1r; pomnc] dIa Lle1Łńw
|łdukacyjna opieka u'ychorł'lrvcza
Pornoc materialna dla uczniów

120,00
44 400,00
44 400,00
37 585,0

1585.0

854

85415

3240

36

l3

000,
000,00
000,00

4300

85216

31 l0

852 i9

3020

4010

4040

4I IO

4t20

4t70

42 t0

Stypendia dla uczniórł
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j00
9000 |

2650

90003

4300

90004

42tO

900 t5
42.60

4270

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacja przedmiotowa z budŹetu dla samorządowego zakładu budżetowcgo
Oczyszozanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych
Urzymanie zicleni w miastach i gminach
Zakup materiałów i lv}T'osażenia

ó09 492'00
t56 49f ,00
156 492,
B2 000.00
132 000,00

I 000,00

oświct|enie ulic. p aców i dróg
Zakup energii
Zakup usług rcmontowych

4300Zakup uslug pozostalych
wydatki inwestycyjne.jednoslek budżrtowych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków Z oplat i kar za
korzystanic ze środowiska
zakup materiałów i \łJposażęnia
Zakup ustug pozostaĘch
Kulturł i oJbrona dziedzictwa narodowcgo
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa f budżetu dla samorządowej

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samoŹądowej insb4ucji kultury
Kulaura lirJczna
Obickty sportowe
i.akup mate ałó\' i w}?osazcnia
Zakup energii
Zakup ushrg remontowych
7-adania w zakresie kultury fiz-ycznej
Dotacja celowa z budżctu na fin{nsowanie lub dofinansowanie za<lań zleconyc
do realizacji stowarzyszeniom

Podsumouanic

305 000,
190 000,00
l0 000,00

100 000,
5 000,0

l5 000,00

500,0
t4 500.0

360
204 230,0
204 230,0
t56 500,0
|5ó 500.
94 467

I

32 46'7 ,0
3 000,0

6050

90019

42lO

4300

9fl

92t09

2480

92|l6

2480

92601
4210

4260

inst),tucji kultury

42
92ó05

l0 000,
t9 46'7,
62 000,

62 000,

tó 65-l8,

s2

l. Ustala się nadwyŻkę w w1'sokości 19 633,00 z,l. zpveznaczeniem na:
a) spłatę wcześniej zaciągniętych krcdytów w kwocie 19 633,00 7ł

2. Ustala się przychody budzetu $ 952 lł kwocie 524 367,00 z| na
a) spłatę wcześniej zaciągniętych krod}'tów i pożyczck w kwocię 524 36.7,o0 zł

3. Ustala się rozchody budżetu $ 992 w kwocic 544 000'00 z.ł. z następujących t),tułów
a) spłaty otrrymanych kedytów i pożyczęk w kwocie 544 000'00 zl

4. I Imlty 7obowją73ń 7 tyułrL kredytó\^ zaciąganych nc:
a) spłatę wczęśniej zciągńętych krcd)tów 544 000,00 z.ł'
b) s|rnansowanie przejścjowcgo def.ic}'tu budżetu 500 000 zł
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$3

Ustala się ręz€rwy:
a) ogólna w wysokości 50 000'00 zł
b) celową na [emonty w szkotach Czermin, Trzciana Breń osuchowski, Zicmpniów, otalęż i Przędszkole w
Częrminię w wysokości 50 000'00 zl
c) celową na zarządzanie kryzysowe 35 000,00 zl

s4
l.Ustala się dotacje udzielone z budż'etu gniny podmiotom:
a) należ{cym do sektora finansów publicznych w kwocie 693 013,00 zgodnie zzałryznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały,
b) nie natezącym do sektora finansow publicznych 88 000,00 zgodnie z załqpznikiem nr l do niniejszej uchwały.

$s

Ustala się plan przychodów w kwocie 83l ó98'00 zt i plan kosztów w kwocię 83l 698,00 zł oraz dotację
pr,^dmiotową dla zakładu budżetowcgo w kwocie 204 350'00 z|.zgodnie z z-aĘznikiem nr 2

- z rj.tufu doptaty do różnicy cen wody w ilości 205 000,00 m3 x 0,29 zł zaI m3 d|aodbiorców grupy taryfowej
I w wysokości 59 450,00 z,ł,

- f tytułu dopłaty do różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w i|ości 70 000'00 m3 x
2,07 zl za 1 m3 dla odbiorców grupy taryfowej I kwota l 44 900'00 zl.

só
okrcśla się szczegó|ne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych
ustaw:
l. stosownie do alt.l82 ustawy z dnia 26 paździemika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekstjednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473, z późniejszymi zmianami) dochody z opłat za
zczwo|enia wydane na podstawie ań.l8 i l8l oraz dochody określone w ań.l ll tej ustawy wykożystane będąna
realizację gminnego programu profilaktyki i roz'wiązywania problcmóW alkoho|owych oraz gninnego prognmu
przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w a . l0 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
n. )manii (Dz. U. Nr |79, wz |485 7.późniejszymi zmianami):
Ushla się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71 000,00 fł oraz
wydatki na rea|izację zadań określonych w Gmirrnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w kwocie 67 000'00 zł i w Gminnym Programie Przpciwdziałania Narkomanii w kwocię 4 000,00

s7

okeśla się szczegó|ne zasady wykonywania budżętu gminy \ł roku budŹetowym 20l2, wynikając€ z odrębnych
ustaw:
l ' stosownie do ań. l, ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 |utego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52' poz. 420 z
póżniejszymi zmianami) środki firnduszu so,leckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we
wnioskach sołeciw, o których mowa w art. 4 lej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy' stużą poprawie
walunków życia mieszkańców i są zgodne ze gtralegią rozwoju gminy:

l. Ustala się p|an wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w podziale na
sołectwa
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30 000,00
17 280,00

na,fwa sol€ctwa | lrzwa zrd.nia

600 160016 |Breń osucbowski |budowa drogi Breń osuchowski
óo0 |ooolo |czcrmin |budowa drogiCzcrmin

3 
._koo 

|oool o |oąu,o*tu os. |budowa drogi Dąbńwka os.
| | |.- |przeg|ąd i konse-rwacja rowów

4 |olo l0l008 |Lysakó\.. |melioracyjnych i przepustów
s |;oo |zooos |t.y.uro" ' |remont DL Lysaków

r€mont drogi otalęż
'1 |754 |75412 lotałęż |remont DS. ota.lęz

przeg|ąd i konserwacja rowów
8 |olo |o l ooq|szarrano* |melioracyjnych i przepustów
9 |754 |usłlz |szarrano* |remont Ds. s7afranów

wykonanie ogrodzrnia przy Szkole
lo l8ol l8olol lTrzciana lPodstawowej w Trzcianie

12 |0|0 |oloo8 |wola otalęska |melioracyjnych iprzęustów

ll |92ó |o260l |trzciana Lr€monl szatni oraz stadionu Trzct
| | 

- 
l |przegląd ikonserwacja rowów

.l |olo |otoÓt. |ziempnlo* |Przesl{d i konser*acja ro*ó*
14 |ó00 |60016 |Zicmpniów |remont drogi
l5 |926 |92601 |Ziempniów lutrzymanle- bolska spońowcgo

s8

Upoważnia się wójta do:
l . zaciągania kred)'tów na pokrycie występującego w ciągu roku przłjściowego deIicytu budżcfu do wysokości

500 000zł.
2. Lokowania wolnych środków budżętowych na rachunkach bankor.tych w innych bankach niż bank prowadzący

obsługę budżetu gminy.
3. f)okonywanie zmian w planie wydatków majątkowych (z wytączcniem przeniesicń między działami).

4.Dokonywanie zmian w planię wydatków na uposażenia i wynagodzenia ze stosuŃu pracy (z wyłączeniem

przenicsicń między działami)'

se

okreś|a się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 20l2, wynikające z odrębnych

ustaw:

l. stosownie do an. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2ool r. Prawo ochrony środowiska (tekś jcdnolity Dz.

U. z 2008 r' Nr 25' poz' l50 z późniejsrymi z-mianami) wptyrły z tytułu oplat i kar' o których mowa w art. 402

ust. ,1-6, stanowiące dochody budżcfu gminy, pomniejszonc o nadwyżkę z tyfutu tych dochodów przekazywane

do wojewódzkiego funduszu, przezrracza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodncj w

zakresie określonym w alt. 4ooa ust. l pkt 2, 5' 8, 9, t5, |6'2I.25,29' 31,32138-42 ustawy:
Ustala się plan dochodów z oplat i kar z^ korzystanie ze środowiska w wyskości 5 000,00 zł oraz plan wydatków

zrviązany z ochroną środowiska na przeciwdzialanie z zakrcsu zanieczyszczania środowiska, odmu|anie rowów

melioracyjnych, edukacia ekologiczną szkglcnia, segregacja odpadów, badńe gleb w kwocie 5 000,00 zł.
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$10

1' Wykonanie UchwaĘ powierza się Wójtowi
2.Uchwała wchodzi w Ącie z dniem 1 stycznia 2012 loku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowyn Wojewódawa Podkarpackiego.
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do U.hvab n| Xy, ę012
RaÓ GniĄ: |ł Czlrminie
z dnia 31 snca,ia 2012 r.

Dotacje udzieIone z budżetu gminy podmiotom na|eżącym i nie na|eżącym do sektora finansów pubIicznych

flnansów oublicznvch

Jednostki na|eźące do sektora finansów pt|b|icznych

Dzial Rozdział Nazwa ins$ucji
dotacja

Jo,,,r" lnrz"oroto*" lpoatnioto*"

1

2

3

3

400

852

40002

85295

90001

92109

92116

Gminny zakład Gospodarki Komuna|nejw czerminie (do ceny wo

Starosh,vo Powiatowe w Mielcu

Gminny zakład Gospodarki Komunajnejw czerminie (do ceny ści

Gmjnny ośrodek Ku|tury i sportu w czerminie

Gminny Biblioteka Publicrna w Czerminie

0y)

| 1 585,00

ekow)

64 206,00

156 492,00

20!330,0!
156 500,00

900

921

921

Rarem 111 585,00 220 698,00 360 730,00
Jednostk| nle na|eżąc€ do sektola n ul) czn

010
010

926

0100s
91!s0

92605

społ|' iwodne
lzby .ol'r cze
stowarzyszenia .Upowsfechn.anie ku|tury fizycznei i spońU
popżez szkoLenie sportowe dzieci i mlodf.eŹy' organizowanie
imorez sDońowvch dIa mieszkańcóW ominV

18 000.00
I000,002

3 62 000,00

Razem
oootem

8q 99o,qq
191 585,00

0,00
220 698,00

I 000,00
368 730.00



xałqcz'|ik nr 2
lo Uchwalr Xv/7U20!2

Rful! (jni ! 1|, Czeł,nhie
z dnid 31 stlczni 2l)l2r.

Przychody i koszĘv zakladórv budżctorvych w 2012 r

objaśnienia prŹychodów i Wydatków Gminnego zakładu Gospodarki Komuna|nej w czerminie

400.WYTWARZANIE IZAoPATRYWANIE w ENERG|Ę ELEKTRYczNĄ GAz I WoDĘ
Przychody

Dostarcznie wody
. Zap]anowano sprzedaz wody W i lości 205 000.00 m3 x 2.29 = 469 450'00 zl
- op|ata abonamentowa 1 779 gospodarstw x12m-cy x 1'00 zł = 21 348'00 fl
- zap|anowano dotację do sprzedafy wody 205 000'00 m3 x 0'29 fł netto =59 450'o0 zł
Razem pruychody 490 798'00 zł

Koszty
koszty bieżące 42,| 600

-wynagrodzenia 215 550 00
-pochodne od wynagrodzeń 41 000.00

9oo .GosPooARKA KoMUNALNA I ocHRoNA ŚRoooW|sKA
Przychody

- Zap|anowano opłate za odprowadzane Ściekiw i|ości 70 00o 00 m3 X 4 87 = 340 900 00 zł
. Zap|anowano dotację za odprowadzane ściekiW |ości 70 o00 00 m3 X 2.07 zł netto=144 900'00 fł

Razem pżychody 0'00 zł

Koszty
koszty bieżące 831 698'00

-wynagrodzenia 380 900,00
-pochodne od Wynagrodfeń 65 500.00

KlaŚylkacja
dzial

roztJzitl

Stan
ftrnduszu
obrotowego
na początek
roku

PRZYCIIODY
w tym
dotacj!

l(oszty
stźrn funduŚzu
obrotoĘ'ego na
konicc roku

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnei w Czcrminie

400 2 000,00 490 798,00 s9 4s0,00 490 798,00 2 000,00
40002 2 000,00 490 798,00 59 450,00 490 798.00 2 000,00

900 905,4( 340 900,00 144 900,00 340 900,00 905,40
90001 905,40 340 900,00 144 900,00 340 900.00 905,4C

ogó|cm 2 90s,40 831 698,00 204 350,00 831 ó98'00 2 905,40


