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                                                                                                                 PROJEKT 
 

Uchwała budżetowa Nr …………… 
Rady Gminy  Wielkie Oczy 

z dnia ……………. r. 
w sprawie: budżetu na 2017 rok 

  
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 
212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)  

 
Rada Gminy Wielkie Oczy uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie                                   15.285.000,00 zł 

z tego: 
- dochody bieżące w kwocie                                   13.757.986,59 zł 
- dochody majątkowe w kwocie                                1.527.013,41 zł 

 
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie                                     17.905.000,00 zł  

z tego: 
- wydatki bieżące w kwocie                                       13.272.118,48 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie                                    4.632.881,52 zł   

 
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie                                         2.620.000,00 zł 
 

4. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą: 
a) długoterminowe pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań:  

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan 
Lipowiecki km 0+260-km 1+145” w kwocie 242.867,00 zł 
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w 
miejscowości Wielkie Oczy km 0+000 – km 0+635” w kwocie 157.283,00 zł 
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin-Czaplaki” w miejscowości 
Skolin km 0+013-km 0+713” w kwocie 173.598,00 zł 

      - „Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km  
      0+005-km 0+970” w kwocie 252.447,00 zł 
b) długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1.793.805,00 zł 

    

5. Określa się przychody budżetu w kwocie                                              3.299.318,00 zł 
      z tego: 
- § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 826.195,00 zł 
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie    
2.473.123,00 zł 
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6.  Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie                                      679.318,00 zł 
     z tego: 

- § 963 „ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 398.068,00 
zł 
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 281.250,00 zł; 
 

7.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji 
papierów wartościowych w kwocie  5.473.123,00 zł 

w tym na: 
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy  
  w kwocie 3.000.000,00 zł 
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.793.805,00 zł 
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i 
kredytów w kwocie 679.318,00 zł.  

 
§ 2 

 
Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2017 roku, wynikające 
z odrębnych ustaw, tj.: 
 

1. W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia 
wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 
111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których 
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele. 
 

2. Dochody budżetu pobierane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 
myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza 
się na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

 
3. W myśl art. 6r ust 1 i 2, 2a, 2b i 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania 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. 
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może 
pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania 
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odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może 
pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do 
ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach. 
Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie 
zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane 
także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych  
do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

. 
 

§ 3 
 

Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie                   19.856,00 zł    
z tego: 
1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie  19.856,00 zł 
 

§ 4 
 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie                                                      18.000,00 zł 
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie                                                      37.200,00 zł 
     z tego na: 
    - zarządzanie kryzysowe  37.200,00 zł 

 
§ 5 

 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy : 
 
1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
gminie odrębnymi ustawami; 
 
DOCHODY: 
 

Dział 
Rozdział 
 

Paragraf Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ źródło 
Kwota 

Zł 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 38.247,00 

75011  Urzędy wojewódzkie 38.147,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 38.147,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 38.147,00 

75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 
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  DOCHODY BIEŻĄCE 100,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 100,00 

 
751 
 

 
 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.564,00 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.564,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 1.564,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 1.564,00 

852  POMOC SPOŁECZNA 20.400,00 

85213  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 8.200,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 8.200,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 8.200,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 12.200,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 12.200,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 12.200,00 

855  Rodzina 4.420.000,00 

85501  Świadczenia wychowawcze 2.657.600,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.657.600,00 

 2060 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 wychowywaniu dzieci 2.657.600,00 

85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.762.400,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 1.762.400,00 
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 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 1.762.400,00 

 
 

  
Ogółem dochody: 4.480.211,00 

 
 
WYDATKI: 
 

Dział 
Rozdział 
 

Paragraf Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie 
Kwota 

Zł 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 38.247,00 

75011  Urzędy wojewódzkie 38.147,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 38.147,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 38.147,00 

      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.147,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.083,58 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.515,16 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 548,26 

 
75045 

  
Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 100,00 

  z tego:  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.564,00 

  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.564,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 1.564,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.564,00 

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.564,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.307,25 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224,72 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 32,03 

852  POMOC SPOŁECZNA 20.400,00 

85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 8.200,00 
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za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej 

  WYDATKI BIEŻĄCE 8.200,00 

  z tego:  

  1) Wydatki jednostek budżetowych 8.200,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych   
zadań  8.200,00 

 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.200,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 12.200,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 12.200,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 183,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych   
zadań 183,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 183,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.017,00 

 3110 Świadczenia społeczne 12.017,00 

855  RODZINA 4.420.000,00 

85501  Świadczenia wychowawcze 2.657.600,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  2.657.600,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 39.714,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 32.950,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.800,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.450,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  5.000,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 

   b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 

 
6.764,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.140,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

 4430 Różne opłaty i składki 54,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

 
570,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

 
700,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.617.886,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 

 3110 Świadczenia społeczne 
 
 
 

2.617.736,00 
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85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z  
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

1.762.400,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  1.762.400,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 132.722,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 127.540,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.840,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  87.200,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 

   b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 

 
5.182,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 752,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 2.100,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  300,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

 4430 Różne opłaty i składki 70,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

1.130,00 

 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

400,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.629.678,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 

 3110 Świadczenia społeczne 1.629.528,00 

 
 

  
Ogółem wydatki 4.480.211,00 

 
 

§ 6 
 

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z: 
 
1.  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

DOCHODY: 

Dział 
Rozdział 
 

Paragraf Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ źródło 
Kwota 

Zł 

756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM 27.300,00 

75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw 27.300,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 27.300,00 

 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 27.300,00 

 
 

  
Ogółem dochody: 

 
27.300,00 

 
 
WYDATKI: 
 

Dział 
Rozdział 
 

Paragraf Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie 
Kwota 

Zł 

851  OCHRONA ZDROWIA 27.300,00 

85153  Zwalczanie narkomanii 300,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 300,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 300,00 

     a) wydatki związane z realizacja ich statutowych  
zadań  300,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 27.000,00 

  z tego:   

  1) wydatki jednostek budżetowych 16.732,00 

      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.592,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.032,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 147,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.413,00 

      b) wydatki związane z realizacją ich statutowych         
zadań  

8.140,00 

 4190 Nagrody konkursowe 700,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.940,00 
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 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 

 4430 Różne opłaty i składki 500,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.268,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.768,00 

 
 

  
Ogółem wydatki: 

 
27.300,00 

 
2.  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska  
 

DOCHODY: 
 

Dział 
Rozdział 
 

Paragraf Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ źródło 
Kwota 

Zł 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 2.100,00 

90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 2.100,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.100,00 

 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 

  - wpłaty środków z opłat i kar za  korzystanie ze 
środowiska -  100,00 zł    

 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000,00 

  - wpłaty środków z FOŚ – 2.000,00 zł  

 
 

  
Ogółem dochody: 

 
2.100,00 

 
WYDATKI: 

Dział 
Rozdział 
 

Paragraf Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie 
Kwota 

Zł 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA  2.100,00 

90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 2.100,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 2.100,00 

  1) Wydatki jednostek budżetowych 2.100,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych      
zadań  2.100,00 

  - edukacja ekologiczna i propagowanie działań        
proekologicznych  

  - nasadzanie drzew     
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  - zakup sadzonek i krzewów  

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.300,00 

  Ogółem wydatki: 
2.100,00 

 
3.  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

 
DOCHODY: 

Dział 
Rozdział 
 

Paragraf Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ źródło 
Kwota 

Zł 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 232.000,00 

90002  Gospodarka odpadami 232.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 232.000,00 

 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 232.000,00 

 
 

  
Ogółem dochody: 

232.000,00 

WYDATKI: 
 

Dział 
Rozdział 
 

Paragraf Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie 
Kwota 

Zł 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

232.000,00 

90002  Gospodarka odpadami 232.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 232.000,00 

  1) Wydatki jednostek budżetowych 232.000,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.415,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  10.584,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 863,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.968,00 

  b) wydatki związane z realizacja ich statutowych      
zadań 

 
218.585,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 218.585,00 

 
 

  
Ogółem wydatki: 

232.000,00 
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§ 7 
     
Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy 
o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na 
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w 
kwocie 3.000.000,00 zł; 

3) lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 
 

§ 8 
     
Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf 
klasyfikacji budżetowej 
 

Dział 
Rozdział 

Paragra
f 

Nazwa / działu, rozdziału, paragrafu /zadanie 
Kwota  

zł 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 398.068,00 

01041  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 398.068,00 

  DOCHODY MAJĄTKOWE 398.068,00 

 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 398.068,00 

  - refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na 
zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 105302R 
„Niwa” w miejscowości Bihale km 0+010-km 0+815” 
– 162.743,00 zł  

  - refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na 
zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 105316R  ul. 
Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000 – 
km 0+319” – 50.956,00 zł  

  - refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na 
zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 105331R 
„Hydrofornia” w miejscowości Łukawiec km 0+000-
km 0+720” – 184.369,00 zł  

020  LEŚNICTWO 203.100,00 

02001  Gospodarka leśna 203.100,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 3.100,00 

 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnych charakterze 3.000,00 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 
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  DOCHODY MAJĄTKOWE 200.000,00 

 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200.000,00 

  - sprzedaż drewna – 200.000,00 zł  

400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ 202.712,59 

40002  Dostarczanie wody 202.712,59 

  DOCHODY BIEŻĄCE 202.712,59 

 0830 Wpływy z usług 202.712,59 

  - opłaty za pobór wody – 202.712,59 zł  

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 144.900,00 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 144.900,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 94.900,00 

 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości 5.800,00 

  - użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej – 
5.800,00   

 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnych charakterze 89.000,00 

  - czynsz dzierżawny działek i budynków – 89.000,00 
zł  

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 

  DOCHODY MAJĄTKOWE 50.000,00 

 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50.000,00 

  - wpływy ze sprzedaży działek gminnych – 50.000,00 
zł  

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39.247,00 

75011  Urzędy wojewódzkie 39.147,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 39.147,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiat.-gm.) ustawami. 38.147,00 

 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.000,00 

75045  Kwalifikacja wojskowa  100,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 100,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiat.-gm.) ustawami. 100,00 

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1.564,00 
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PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 1.564,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 1.564,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiat.-gm.) ustawami. 1.564,00 

756 
 

 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2.405.619,00 

75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 671.881,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 671.881,00 

 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 418.337,00 

 0320 Wpływy z podatku rolnego 20.432,00 

 0330 Wpływy z podatku leśnego 232.962,00 

 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 

 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 100,00 

75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 696.585,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 696.585,00 

 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 314.376,00 

 0320 Wpływy z podatku rolnego 319.510,00 

 0330 Wpływy z podatku leśnego 23.989,00 

 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 23.510,00 

 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15.000,00 

 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 

 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 100,00 

75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw 150.217,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 150.217,00 

 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12.000,00 

 0430 Wpływy z opłaty targowej 500,00 

 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 110.000,00 

 0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 27.300,00 
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 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 417,00 

75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 886.936,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 886.936,00 

 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 885.936,00 

 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.000,00 

758  RÓŻNE ROZLICZENIA 6.115.562,00 

75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 3.004.106,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 3.004.106,00 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.004.106,00 

75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.967.304,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.967.304,00 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.967.304,00 

75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 144.152,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 144.152,00 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 144.152,00 

801  Oświata i wychowanie 1.031.477,41 

80101  Szkoły podstawowe 878.945,41 

  DOCHODY MAJĄTKOWE 878.945,41 

 6257 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich  
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. 
a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich , realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 878.945,41 

  - dotacja ze środków unijnych na realizację projektu 
pn.:”Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zakup 
wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie 
Oczy oraz ZSP Łukawiec” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach osi priorytetowej nr VI „Spójność 
przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 – 878.945,41 zł  

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 104.364,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 104.364,00 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiat.-gm.) 104.364,00 

80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 48.168,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 48.168,00 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 48.168,00 
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realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

852  POMOC SPOŁECZNA 85.650,00 

85213  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 10.500,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 10.500,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiat.-gm.) ustawami. 8.200,00 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2.300,00 

85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.300,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 5.300,00 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5.300,00 

85216  Zasiłki stałe 17.700,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 17.700,00 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 17.700,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 52.150,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 52.150,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiat.-gm.) ustawami. 12.200,00 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 39.950,00 

855  Rodzina 4.423.000,00 

85501  Świadczenia wychowawcze 2.657.600,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.657.600,00 

 2060 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 wychowywaniu dzieci 
 

2.657.600,00 
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85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.765.400,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 1.765.400,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiat.-gm.) ustawami. 1.762.400,00 

 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.000,00 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 234.100,00 

90002  Gospodarka odpadami 232.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 232.000,00 

 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 232.000,00 

90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 2.100,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.100,00 

 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 

  - wpłaty środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska – 100,00 zł  

 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000,00 

  - wpłaty środków z FOŚ – 2.000,00 zł  

 
 

  
Ogółem dochody budżetu: 15.285.000,00 

 
 

§ 9 
 
Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf 
klasyfikacji budżetowej 
 
 

Dział 
Rozdział 

Paragra
f 

Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu /zadanie 
Kwota 

Zł 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.799,00 

01030  Izby rolnicze 6.799,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  6.799,00 

  z tego:  
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  1) dotacja na zadania bieżące 6.799,00 

 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.799,00 

020  LEŚNICTWO 162.000,00 

02001  Gospodarka leśna 162.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  162.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 162.000,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 162.000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 110.000,00 

 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 22.000,00 

400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE  
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 270.000,00 

40002  Dostarczanie wody 270.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  210.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 210.000,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 210.000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 

 4260 Zakup energii 120.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 

 4430 Różne opłaty i składki 20.000,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 60.000,00 

  z tego:  

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,00 

  - budowa ogrodzenia o konstrukcji panelowej przy 
hydroforni w miejscowości Łukawiec – 20.000,00 zł  

  - modernizacja przepompowni wody w miejscowości 
Wielkie Oczy – 40.000,00 zł  

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.813.198,00 

60014  Drogi publiczne powiatowe 1.124.417,13 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 1.124.417,13 

  z tego:  

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.124.417,13 

 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

 
 
 

1.124.417,13 

  - dotacja celowa dla Powiatu Lubaczowskiego na 
zadanie pn.:”Przebudowa drogi powiatowej nr 
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1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa 
km 0+034 – 6+750” - 1.124.417,13 zł 

60016  Drogi publiczne gminne 1.687.380,87 

  WYDATKI BIEŻĄCE  56.000,53 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  56.000,53 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań  56.000,53 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  15.000,00 

 4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 35.000,00 

  - odśnieżanie dróg gminnych - 25.000,00 zł  

 4430 Różne opłaty i składki 1.000,53 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 1.631.380,34 

  z tego:  

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 321.940,71 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 321.940,71 

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 105318R 
„Żmijowiska przez wieś” w miejscowości Żmijowiska 
km 0+000-km 0+473 – 185.525,98 zł   

  - Przebudowa drogi gminnej „Dumy” w 
miejscowości Kobylnica Wołoska km 0+000-km 
0+350 – 136.414,73 zł  

  2) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki 
na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 
finansach publicznych 1.309.439,63 

  - Przebudowa dróg gminnych realizowanych w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i 
odnowa wsi dla obszarów wiejskich ,  
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialna i w oszczędzanie energii,  
Typ operacji: budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych   

 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 826.195,00 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 483.244,63 

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez 
wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0+260-
km 1+145 - 383.687,09 zł  

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od 
Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości 
Wielkie Oczy km 0+000-km 0+635– 250.185,12 zł  
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  - Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin-
Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0+013-km 
0+713 – 275.825,08 zł   

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w 
miejscowości Łukawiec km 0+005-km 0+970 – 
399.742,34   

60017  Drogi wewnętrzne 1.400,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  1.400,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.400,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 1.400,00 

 4480 Podatek od nieruchomości 1.400,00 

630  TYRYSTYKA 1.500,00 

63095  Pozostała działalność 1.500,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  1.500,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.500,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 1.500,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 

  - koszty utrzymania i eksploatacji trasy rowerowej 
wybudowanej w ramach projektu pn.: „Trasy 
rowerowe w Polsce Wschodniej”  realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013 – 1.500,00 zł  

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 215.500,00 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 215.500,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  175.500,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 175.500,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań  175.500,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63.000,00 

 4260 Zakup energii 50.000,00 

 4270 Zakup usług remontowych 500,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 50.000,00 

 4430 Różne opłaty i składki 4.000,00 

 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 8.000,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 40.000,00 

  z tego:  

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000,00 

  - budowa zewnętrznej pochylni dla osób  
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niepełnosprawnych przy głównym wejściu Ośrodka 
Zdrowia w Łukawcu – 40.000,00 zł 

710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 22.000,00 

71035  Cmentarze 10.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  10.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  10.000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 10.000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 7.000,00 

71095  Pozostała działalność 12.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  12.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostki budżetowej  12.000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 12.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.425.657,00 

75011  Urzędy wojewódzkie 38.147,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  38.147,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych  38.147,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 38.147,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.083,58 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.515,16 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 548,26 

75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 108.300,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 108.300,00 

  z tego:  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.300,00 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 108.300,00 

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.979.847,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  1.979.847,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.971.947,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.657.407,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.276.447,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92.034,00 

 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 100,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 235.519,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 33.518,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.320,00 

 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 469,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 314.540,00 



 21 

zadań 

 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 38.400,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 

 4260 Zakup energii 43.000,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.640,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.000,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 24.000,00 

 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.000,00 

 4430 Różne opłaty i składki 3.200,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.800,00 

 4520 Opłaty na rzecz budżetów  jednostek samorządu 
terytorialnego 6.500,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 12.000,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.900,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.900,00 

75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 100,00 

  z tego:  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 

75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  1.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 1.000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 

75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego 207.263,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  207.263,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 206.513,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 189.920,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153.000,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.780,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.630,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.310,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 16.593,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,83 
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 4270 Zakup usług remontowych 3.000,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 3.700,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.300,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.092,17 

 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 150,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 900,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750,00 

75095  Pozostała działalność 91.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  78.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 30.000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 30.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 18.000,00 

  - usługa serwisowa komputerów zakupionych w 
ramach projektu unijnego „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” – 
18.000,00 zł  

 4430 Różne opłaty i składki 12.000,00 

  - składka członkowska dla Stowarzyszenia LGD 
„Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – 8.000,00 zł  

  - składka członkowska dla Związku 
Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska” – 4.000,00 
zł  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.000,00 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48.000,00 

  - diety sołtysów – 48.000,00 zł   

  WYDATKI MAJĄTKOWE 13.000,00 

  z tego:  

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.000,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.000,00 

  - budowa wieży do dystrybucji Internetu – 13.000,00 
zł  

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA 1.564,00 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa  1.564,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  1.564,00 

  z tego:  
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  1) wydatki jednostek budżetowych 1.564,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.564,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.307,25 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224,72 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 32,03 

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 103.700,00 

75405  Komendy powiatowe Policji 3.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 3.000,00 

  z tego:  

  1) dotacje na zadania bieżące 3.000,00 

 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3.000,00 

75412  Ochotnicze straże pożarne 99.800,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  83.800,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych  80.800,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań  80.800,00 

 4190 Nagrody konkursowe 5.000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.700,00 

 4260 Zakup energii 20.000,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 10.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 15.100,00 

 4430 Różne opłaty i składki 6.000,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.000,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 16.000,00 

  z tego:  

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.000,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000,00 

  - wymiana drzwi garażowych w budynku remizy 
OSP w Wielkich Oczach – 6.000,00 zł   

  - wymiana drzwi garażowych w budynku remizy 
OSP w Łukawcu – 6.000,00 zł  

 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 4.000,00 

  - zakup agregatu prądotwórczego dla OSP 
Kobylnica Ruska – 4.000,00 zł  

75414  Obrona cywilna 900,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  900,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych  900,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 900,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 
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 4300 Zakup usług pozostałych  400,00 

757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 114.000,00 

75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 114.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  114.000,00 

  z tego:  

  1) obsługa długu jednostki samorządu 
terytorialnego 114.000,00 

 8110 Odsetki od samorządowych papierów 
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 

114.000,00 

758  RÓŻNE ROZLICZENIA 55.200,00 

75818  Rezerwy ogólne i celowe 55.200,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  55.200,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 55.200,00 

   a) wydatki związane z realizacja ich  statutowych 
zadań 55.200,00 

 4810 Rezerwy  

  - rezerwa celowa  37.200,00 zł   

  - rezerwa ogólna  18.000,00 zł  

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.736.200,00 

80101  Szkoły podstawowe 3.837.230,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  2.109.145,95 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 2.019.821,95 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.749.675,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.338.338,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116.000,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255.475,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 37.462,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 270.146,95 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.900,61 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.000,00 

 4260 Zakup energii 102.000,00 

 4270 Zakup usług remontowych 12.050,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.720,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 27.450,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  3.100,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 1.300,00 

 4430 Różne opłaty i składki 3.900,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.436,34 

 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 7.290,00 



 25 

terytorialnego  

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 1.000,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.324,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  89.324,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 1.728.084,05 

  z tego: 
  

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki 
na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 
finansach publicznych 1.728.084,05 

  - realizacja Projektu pn.: ”Rozbudowa infrastruktury 
sportowej oraz zakup wyposażenia do pracowni 
szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 
nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 
1.728.084,05 zł  

 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 878.945,41 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 849.138,64 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 326.042,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE  326.042,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 310.348,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 279.757,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220.100,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.800,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41.214,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.643,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 30.591,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,16 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.800,00 

 4260 Zakup energii 11.000,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 270,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.520,84 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.694,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  15.694,00 

80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 163.618,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE  163.618,00 
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  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 157.278,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136.017,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104.992,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.800,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.313,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.912,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 21.261,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.501,31 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.400,00 

 4260 Zakup energii 7.800,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 280,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 2.150,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.129,69 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.340,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  6.340,00 

80110  Gimnazja 890.926,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  890.926,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 844.348,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 702.047,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 520.978,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.000,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106.036,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 15.633,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 

  b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 142.301,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.500,00 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.000,00 

 4260 Zakup energii 49.000,00 

 4270 Zakup usług remontowych 9.200,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.130,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 16.650,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  3.800,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 

 4430 Różne opłaty i składki 3.300,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.591,00 

 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 2.430,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.578,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46.578,00 

80113  Dowożenie uczniów do szkół 197.369,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  197.369,00 
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  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 196.847,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 115.462,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91.260,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.550,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.320,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.242,00 

 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.090,00 

  b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 81.385,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39.029,43 

 4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 280,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 31.500,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 

 4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.475,57 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 522,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 522,00 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19.856,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  19.856,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 19.856,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 19.856,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 6.856,00 

80149  Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych,  w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego 92.258,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  92.258,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 88.215,00 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 81.505,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.513,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.100,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.147,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.745,00 

  b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 6.710,00 
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 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,18 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 

 4260 Zakup energii 350,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.759,82 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.043,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.043,00 
 
 

80150  Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych oraz 
szkołach artystycznych 173.401,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  173.401,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 165.813,00 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 152.183,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117.000,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.800,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22.209,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.174,00 

  b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 13.630,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,31 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00 

 4260 Zakup energii 2.600,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.079,69 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.588,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.588,00 

80195  Pozostała działalność 35.500,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE   35.500,00 

 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
nauczycieli emerytów, awans zawodowy 
nauczycieli)  

 z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 35.500,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań  34.300,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.300,00 

  b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.200,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 

851  OCHRONA ZDROWIA 27.300,00 

85153  Zwalczanie narkomanii 300,00 
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  WYDATKI BIEŻĄCE  300,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 300,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań  300,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  27.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 16.732,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.592,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.032,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 147,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.413,00 

  b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań  

 
8.140,00 

 4190 Nagrody konkursowe 700,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.940,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 

 4430 Różne opłaty i składki 500,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.268,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.768,00 

852  POMOC SPOŁECZNA 495.412,00 

85202  Domy pomocy społecznej 12.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  12.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 12.000,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 12.000,00 

 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego  do innych jednostek samorządu 
terytorialnego 12.000,00 

85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 3.700,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  3.700,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 3.700,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 3.700,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 2.000,00 

85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 11.080,00 
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za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej 

  WYDATKI BIEŻĄCE  11.080,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 11.080,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 11.080,00 

 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  11.080,00 

85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 30.300,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE: 30.300,00 

  z tego  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.300,00 

 3110 Świadczenia społeczne 30.300,00 

85215  Dodatki mieszkaniowe 8.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  8.000,00 

  z tego:   

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 

 3110 Świadczenia społeczne 8.000,00 

85216  Zasiłki stałe 22.200,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 22.200,00 

  z tego:  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.200,00 

 3110 Świadczenia społeczne 22.200,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 363.922,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  363.922,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 350.405,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 323.192,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248.892,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.000,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48.000,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.500,00 

 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4.800,00 

  b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 27.213,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.183,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 480,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 8.000,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.000,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 4.000,00 

 4430 Różne opłaty  i składki 150,00 
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 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.700,00 

 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego  500,00 

 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego  1.000,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 1.200,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.517,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500,00 

 3110 Świadczenia społeczne 12.017,00 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 5.210,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  5.210,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 5.210,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.850,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 750,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 

  b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 360,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200,00 

85230  Pomoc w zakresie dożywiania 29.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  29.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 28.000,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 28.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 28.000,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 

 3110 Świadczenia społeczne  1.000,00 

85295  Pozostała działalność 10.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  10.000,00 

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 

 3110 Świadczenia społeczne  10.000,00 

  - prace społecznie użyteczne – 10.000,00 zł  

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 30.000,00 

85415  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 
 

 
14.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 14.000,00 

   z tego:  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.000,00 

 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 14.000,00 
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85416  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym  
 
 
 
 
 
 
 

 
16.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 16.000,00 

   z tego:  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000,00 

 3240 Stypendia dla uczniów 16.000,00 

855  RODZINA 4.520.000,00 

85501  Świadczenia wychowawcze 2.657.600,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  2.657.600,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 39.714,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 32.950,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.800,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.450,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  5.000,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 

   b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
 zadań 

 
6.764,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.140,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

 4430 Różne opłaty i składki 54,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 570,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

700,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.617.886,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 

 3110 Świadczenia społeczne 2.617.736,00 

85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 
 
 

1.762.400,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  1.762.400,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 132.722,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 127.540,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.840,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  87.200,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 

   b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 

5.182,00 
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 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 752,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 2.100,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  300,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

 4430 Różne opłaty i składki 70,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.130,00 

 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

400,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.629.678,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 

 3110 Świadczenia społeczne 1.629.528,00 

85504  Wspieranie rodziny 
 
 

56.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  56.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 55.850,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 49.970,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.620,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.750,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  7.500,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.100,00 

   b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 

5.880,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 
 
 
 
 

3.500,00 

 4430 Różne opłaty i składki 
 
 

50,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.130,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

500,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 

85508  Rodziny zastępcze 44.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  44.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 44.000,00 

  a)wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 

44.000,00 

 4430 Różne opłaty i składki 44.000,00 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 403.200,00 

90002  Gospodarka odpadami 252.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 252.000,00 
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  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 252.000,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13.415,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.584,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 863,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.968,00 

  b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 

  238.585,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 238.585,00 

  - wydatki związane z utrzymaniem czystości i 
porządku na terenie Gminy – 218.585,00 zł  

  - usuwanie wyrobów zawierających azbest – 
20.000,00 zł  

90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.100,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  1.100,00 

  z tego:  

  1)wydatki jednostek budżetowych 1.100,00 

  a)wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 1.100,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.100,00 

90013  Schroniska dla zwierząt 5.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  5.000,00 

  z tego:  

  1) dotacja na zadania bieżące 5.000,00 

 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 5.000,00 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 142.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  122.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 122.000,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 122.000,00 

 4260 Zakup energii 67.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 55.000,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 20.000,00 

  z tego:  

  1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 

  - budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 
20.000,00 zł   

90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
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środowiska 2.100,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  2.100,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 2.100,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych  
    zadań 2.100,00 

  - edukacja ekologiczna  i propagowanie działań 
proekologicznych  

  - nasadzanie drzew   

  - zakup sadzonek drzew i krzewów  

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.300,00 

90095  Pozostała działalność 1.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 1.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.000,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 1.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 

  - opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 1.000,00 zł  

921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

 
361.943,00 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 176.943,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 176.943,00 

  z tego:  

  1) dotacje na zadania bieżące 176.943,00 

 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 

 
176.943,00 

92116  Biblioteki 185.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 185.000,00 

  z tego:  

  1) dotacje na zadania bieżące 185.000,00 

 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 

 
185.000,00 

926  KULTURA FIZYCZNA 139.827,00 

92601  Obiekty sportowe 76.827,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 76.827,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 
76.627,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 60.772,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46.860,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.850,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.720,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.242,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 
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  b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 15.855,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.405,00 

 4260 Zakup energii 4.700,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 

 4430 Różne opłaty i składki 100,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.650,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 

92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  63.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 63.000,00 

   z tego:  

  1) dotacje na zadania bieżące 50.000,00 

 2360 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 50.000,00 

  - upowszechnianie kultury fizycznej na terenie 
Gminy Wielkie Oczy poprzez organizację zawodów 
sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej – 
50.000,00 zł  

  2) wydatki jednostek budżetowych 12.500,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.700,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.700,00 

  b) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 10.800,00 

 4190 Nagrody konkursowe 6.000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 

  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 

  Wydatki budżetowe ogółem : 17.905.000,00 

 
§ 10 

 
1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu 

jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. 
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowanych, w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały 
budżetowej. 

§ 11 
 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy 
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§ 12 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017r. 
i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
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                        Załącznik Nr 1 
                                                               do Uchwały budżetowej nr ……………. 

                                          z dnia …………………. r. 
 
I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
 

Podmiot 
otrzymujący     
dotację 

Kwota 
dotacji 
w zł 

Zadanie realizowane 
Rodzaj 
dotacji 

Izba rolnicza 6.799,00 Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 
(2% wpływów z podatku rolnego) 

Wpłata 

Gmina 
Przemyśl 

5.000,00 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Dotacja 
celowa 
przekazana 
gminie na 
zadania 
bieżące 
realizowane 
na podstawie 
porozumień 

Starostwo 
Powiatowe w 
Lubaczowie 

1.124.417,13 Pomoc finansowa w formie dotacji 
celowej na zadanie pn: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-
Wielkie Oczy-Granica Państwa km 
0+034-km 6+750” 

Dotacja 
celowa na 
pomoc 
finansową na 
zadania 
inwestycyjne 

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna w 
Wielkich 
Oczach 

185.000,00 Koszty bieżące działalności Bibliotek Dotacja  
podmiotowa 
otrzymana 
przez 
samorządow
ą instytucję 
kultury 

Centrum 
Kultury w 
Wielkich 
Oczach 

176.943,00 Koszty bieżące działalności Centrum 
Kultury 

Dotacja  
podmiotowa 
otrzymana 
przez 
samorządow
ą instytucję 
kultury 

Komenda 
Powiatowa 
Policji w 
Lubaczowie 

3.000,00 Wpłata za Fundusz Wsparcia Policji – 
zakup wyposażenia 

Wpłata 
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II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW 

PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
 

Podmiot 
otrzymujący     
dotację 

Kwota 
dotacji 
w zł 

Zadanie realizowane 
Rodzaj 
dotacji 

Podmiot 
wybrany w 
drodze 
konkursu 

50.000,00 Upowszechnianie kultury fizycznej na 
terenie Gminy Wielkie Oczy poprzez 
organizację zawodów sportowych w 
zakresie rozgrywek w piłce nożnej 

Dotacja 
celowa na 
zadania 
bieżące 
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                           Załącznik Nr 2 
                                                               do Uchwały budżetowej nr ………….. 

                                            z dnia …………………. r. 
 
 
 

I. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK 
BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 R. 

 
 
 

Lp. JEDNOSTKA OŚWIATOWA DOCHODY WYDATKI 

I Zespół Szkół Publicznych w Wielkich Oczach 20.600,00 20.600,00 

1. Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 13.100,00 13.100,00 

2. Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja 7.500,00 7.500,00 

II Zespół Szkół Publicznych w Łukawcu 19.200,00 19.200,00 

1. Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 11.400,00 11.400,00 

2. Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja 7.800,00 7.800,00 

 Razem: 39.800,00 39.800,00 

 


