
Wielkie Oczy, dnia 15.11.2017 r. 
 

    UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIELKIE OCZY  

NA 2018 ROK 
 
 
Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 
2016 r. poz. 1870 ze zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej 
przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy. Przedkładany projekt został opracowany zgodnie z 
Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy Nr  XXVII/33/10 z dnia 16 września 2010 r. 
 
Projekt Uchwały budżetowej na 2018 rok został przygotowany w oparciu o: 
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 
ze zm.), 
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), 
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z 
zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących, 
- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej dla gmin 
oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych,  
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, 
- szacunki własne na podstawie wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2017 
roku. 
 
W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2018 r. zaplanowane zostały: 
 
Dochody budżetu w kwocie 17.930.000,00 zł 
- dochody bieżące –   15.265.812,00 zł 
- dochody majątkowe –2.664.188,00 zł 
 
Wydatki budżetu w kwocie   18.700.000,00 zł 
- wydatki bieżące –    14.959.808,66 zł 
- wydatki majątkowe – 3.740.191,34 zł 
 
Określa się deficyt budżetu w kwocie 770.000,00 zł 
 
Określa się przychody budżetu w kwocie 1.877.445,00 zł, z tego: 
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie    
1.877.445,00 zł 
 
Określa się rozchody budżetu w kwocie 1.107.445,00 zł, z tego: 
- § 963 „ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 826.195,00 zł 
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 281.250,00 zł; 
 

 



DOCHODY BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY 

 
Ustala się dochody budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2018 r. w wysokości 17.930.000,00 zł,  
w tym: 
- dochody bieżące   –  15.265.812,00 zł  
- dochody majątkowe – 2.664.188,00 zł 
 
1.Dochody własne w kwocie – 2.449.717,23 zł,  w tym: 
a/ podatki i opłaty  -   1.565.130,00 zł 

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych –352.635,00 zł  
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych –260.304,00 zł 
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 759.027,00 zł 
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 24.150,00 zł 
- opłata skarbowa – 12.000,00 zł 
- oplata targowa – 100,00 zł 
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 15.000,00 zł 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 113.582,00 zł       
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych – 27.300,00 
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 600,00 zł 
- dochody z tytułu kosztów upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat podatków 
   i opłat - 432,00 zł 
 

b/ pozostałe dochody  -   884.587,23 zł 

- wpływy z najmu mieszkań i lokali, dzierżawy gruntów (naliczone na podstawie umów) –   
   113.800,00 zł 
- wpływy z tytułu przekazania w wieczyste użytkowanie gruntów (naliczone na podstawie    
  decyzji) – 5.800,00 zł 
- odpłatność za wodę (naliczona na podstawie umów i prognozy zużycia) – 201.187,23 zł 
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno) – 200.000,00 zł 
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania    
  wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży działek gminnych) – 60.000,00 zł 
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  – 301.500,00 zł  
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
  środowiska – 2.100,00 zł 
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł 
 

2. Subwencje      -    6.855.972,00 zł 
      Planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017     
z tego: 
- część wyrównawcza  subwencji ogólnej – 3.301.942,00 zł 
- część równoważąca subwencji ogólnej – 180.687,00 zł 
- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.373.343,00 zł 

 
3. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód państwa    991.482,00 zł 
     Planowane na podstawie informacji  z Ministerstwa Finansów (Pismo Nr 
ST3.4750.37.2017) o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z 
podatku dochodowego od osób fizycznych:  
 -  podatek dochodowy od osób fizycznych (37,98% udział w PIT) – 990.482,00 zł 



       - podatek dochodowy od osób prawnych (6,71% udział w CIT) – 1.000,00 zł  
 

4. Dotacja celowa – Krajowe Biuro Wyborcze – 1.564,00 zł 
- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru 
wyborców planowane na podstawie Pisma nr DPR.3113-3/17 z dnia 03 października 
2017 r. (zadanie zlecone) – 1.564,00 zł 

 
5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 5.131.934,00 zł z tego: 
a/  na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami (planowane na 
podstawie Pisma   Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.21.2017 z dnia 
23.10.2017 r. ) – 4.953.864,00 zł , z przeznaczeniem na: 
     - urzędy wojewódzkie – 46.864,00 zł 
     - kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł 
     - składki na ubezpieczenia zdrowotne (pomoc społeczna) – 12.900,00 zł 
     - ośrodki pomocy społecznej (opiekun prawny) – 8.100,00 zł 
     - świadczenia wychowawcze – 2.882.000,00 zł 
     - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 2.003.900,00 zł 
 
b/  na finansowanie zadań własnych (planowane na podstawie  Pisma Wojewody   
Podkarpackiego  w Rzeszowie nr F-I.3110.21.2017 z dnia 23.10.2017 r.)  
- 80.800,00 zł,  
z przeznaczeniem na:  
      - składki na ubezpieczenia zdrowotne (pomoc społeczna) – 2.900,00 zł 
      - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –  
        9.600,00 zł 
      - zasiłki stałe – 28.800,00 zł 
      - ośrodki pomocy społecznej – 39.500,00 zł   
 
c/ dofinansowanie zadań własnych (ustalone na podstawie własnego wyliczenia) – 
97.270,00 zł 
- oddziały przedszkolne (30 uczniów x 1.370,00 zł) – 41.100,00 zł 
- punkty przedszkolne (41 uczniów x 1.370,00 zł) – 56.170,00 zł 

 
6. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami  - 3.600,00 zł 
(planowane na podstawie  Pisma Wojewody Podkarpackiego  w Rzeszowie nr F-I.3110. 
21.2017 z dnia 23.10.2017 r.)  
z tego: 
- urzędy wojewódzkie (opłata za udostępnianie danych osobowych) – 600,00 zł 
- fundusz alimentacyjny – 3.000,00 zł 
 
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich  – 1.669.535,77 zł 
- dotacja w wysokości 52,30% wydatków kwalifikowanych 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 – 
94.663,00 zł 



- dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn.: „Rozbudowa Przedszkola 
przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach” 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 – 888.912,00 zł 
- dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn.: „Cyfrowy Urząd, e-Usługi w 
gminach Powiatu Lubaczowskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 – 594.418,00 zł 
- dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn.: „Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminie Wielkie Oczy” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 – 91.542,77 zł 
 

 
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych 

źródeł – 826.195,00 zł 
- refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie: „Przebudowa drogi 
gminnej Nr 105321R „Skolin-Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0+013-km 0+713” 
– 173.598,00 zł 
- refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie: „Przebudowa drogi 
gminnej Nr 105336R  „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie 
Oczy km 0+000 – km 0+635” – 157.283,00 zł 
- refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie: „Przebudowa drogi 
gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0+005-km 0+970” – 
252.447,00 zł 
- refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie: „Przebudowa drogi 
gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0+260-km 
1+145” – 242.867,00 zł 
 

 
WYDATKI BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY 

 
Ustala się wydatki budżetu Gminy Wielkie Oczy w wysokości  18.700.000,00 zł   
w tym: 
- wydatki  bieżące  –  14.959.808,66 zł  
- wydatki majątkowe – 3.740.191,34 zł 
 
 
 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 7.052,70 zł     w dziale tym zaplanowano: 
Izby Rolnicze – 7.052,70 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- składka dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. 
Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach 
rolnych – 7.052,70 zł 
 
LEŚNICTWO – 172.000,00 zł       w dziale tym zaplanowano: 
Gospodarka leśna – 172.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 



- prace związane z sadzeniem lasu, pielęgnacja upraw, pozyskanie drewna – 120.000,00 zł   
- zakup środków do pielęgnacji upraw , zakup sadzonek – 30.000,00 zł  
- zapłata podatku leśnego – 22.000,00 zł  
 
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – 
324.203,05 zł         w dziale tym zaplanowano:          
Dostarczanie wody – 324.203,05 zł        
WYDATKI BIEŻĄCE 
- zapłata za energię elektryczną – 100.000,00 zł 
- opłata za wodę do ZWiK Laszki - 20.000,00 zł 
- badanie wody (Sanepid) – 7.000,00 zł  
- opłaty za pobór wody z gruntu – 12.000,00 zł  
- opłaty za dozór techniczny – 4.000,00 zł 
- opłata za użytkowanie częstotliwości fal radiowych, ubezpieczenie stacji  – 3.000,00 zł 
- zakup podchlorynu sodu – 4.000,00 zł 
- zakup materiałów do remontów i awarii na wodociągach – 24.203,05 zł    
- zakup usług przy awariach na wodociągach – 24.000,00 zł 
- wykonanie masztu antenowego na ujęciu wody – 6.000,00 zł 
- wymiana żwirków na stacji uzdatniania wody – 15.000,00 zł 
WYDATKI MAJĄTKOWE 
- 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 
- wykonanie odwiertu studni głębinowej na ujęciu wody – 45.000,00 zł 
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 332.078,76 zł    w dziale tym zaplanowano: 
Drogi publiczne gminne – 330.078,76 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- odśnieżanie dróg gminnych – 25.000,00 zł 
- wydatki na bieżącą konserwację dróg gminnych przebudowanych w ramach 
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych – PROW” – 10.000,00 zł 
- zakup materiałów i usług remontowych przy naprawie dróg gminnych – 20.000,00 zł 
- ubezpieczenie dróg gminnych – 1.000,00 zł 
- wykonanie krytego rowu w ciągu drogi gminnej „Kobylnica Ruska przez wieś” (fundusz 
sołecki) – 3.950,65 zł 
- zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Potok Jaworowski 
(fundusz sołecki) – 9.828,03 zł 
WYDATKI MAJĄTKOWE 
- przebudowa dróg gminnych – 200.000,00 zł 
- przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Wielkie Oczy (fundusz sołecki) 
– 26.809,10 zł 
- przebudowa drogi gminnej „Romanki” w miejscowości Kobylnica Wołoska (fundusz 
sołecki) – 11.700,00 zł 
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Żmijowiska (fundusz sołecki) – 
8.061,19 zł 
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdan Lipowiecki (fundusz sołecki) – 
13.729,79 zł 
Drogi wewnętrzne – 2.000,00 zł    
WYDATKI BIEŻĄCE 
- podatek od nieruchomości – 2.000,00 zł  



TURYSTYKA – 1.500,00 zł      w dziale tym zaplanowano:                 
Pozostała działalność – 1.500,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- koszty utrzymania i eksploatacji trasy rowerowej wybudowanej w ramach projektu pn.: 
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony 
rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy 
rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – 1.500,00 zł 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 341.420,64 zł     w dziale tym zaplanowano:  
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 341.420,64 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE: 
- koszty wyceny nieruchomości gminnych (rzeczoznawca majątkowy) – 7.000,00 zł 
- zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych – 50.000,00 zł 
- zakup paliwa (samochody gminne, kosiarki) – 6.000,00 zł 
- zakup materiałów do remontów samochodów, naprawy – 2.000,00 zł 
- ubezpieczenie, przegląd techniczny samochodów – 3.000,00 zł 
- opłata abonamentowa RTV – 600,00 zł 
- badanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic – 3.000,00 zł 
- zakup środków czystości do świetlic – 2.000,00 zł 
- opłaty i usługi geodezyjne – 15.000,00 zł  
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych– 3.200,00 zł  
- koszty eksploatacji nieruchomości gminnych – 10.200,00 zł 
- podatek na rzecz JST – 8.000,00 zł 
- zakup narzędzi dla pracowników fizycznych – 10.000,00 zł 
- remonty budynków gminnych – 15.000,00 zł 
- remonty i wyposażenie świetlic – 10.000,00 zł  
- zakup materiałów do remontu przystanków – 7.000,00 zł 
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kobylnicy Wołoskiej (fundusz sołecki) – 
9.244,38 zł 
WYDATKI MAJĄTKOWE 
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Lipowieckim – 20.000,00 zł 
- wykonanie dokumentacji na budowę zbiorników rekreacyjnych w Wielkich Oczach wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą – 20.000,00 zł   
- wykonanie osuszania fundamentów budynku ośrodku zdrowia w Łukawcu – 35.000,00 zł 
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bihale 
– 20.000,00 zł 
- budowa parkingu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu (fundusz sołecki) – 
36.809,10 zł 
- budowa parkingu przy kościele w miejscowości Bihale (fundusz sołecki) – 18.404,55 zł 
- budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skolin 
(fundusz sołecki) – 16.453,67 zł 
- budowa ogrodzenia przy budynku po byłej szkole w miejscowości Żmijowiska (fundusz 
sołecki) – 4.000,00 zł 
- budowa altanki przy budynku po byłej szkole w miejscowości Żmijowiska (fundusz 
sołecki) – 9.508,94 zł 
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 25.000,00 zł       w dziale tym zaplanowano: 
Cmentarze – 10.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE: 
- materiały do wykonania ogrodzenia wokół cmentarza wojennego w Kobylnicy Ruskiej – 
3.000,00 zł 



- dokumentacja na remont cmentarza wojennego w Łukawcu – 7.000,00 zł 
Pozostała działalność – 15.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE: 
- wykonanie usług (studium wykonalności i opracowanie wniosku o dofinansowanie – 
projekty unijne) – 15.000,00 zł 
 
INFORMATYKA – 699.315,00 zł 
Pozostała działalność – 699.315,00 zł 
WYDATKI MAJĄTKOWE 
- wydatki na realizację projektu pn.: „Cyfrowy Urząd, e-Usługi w gminach Powiatu 
Lubaczowskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 699.315,00 zł 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.520.978,00 zł       
w dziale tym zaplanowano:            
Urzędy Wojewódzkie – 46.864,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE: 
- wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z 
zakresu spraw obywatelskich i na pozostałe zadania zlecone z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.864,00 zł 
 
Rady gmin – 100.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE: 
- wydatki na diety Radnych Rady Gminy za udział w sesjach i komisjach stałych 
działających w strukturze Rady -100.000,00 zł 
 
Urzędy gmin – 2.006.125,00 zł 
W rozdziale ujęte są koszty bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy w Wielkich Oczach. 
WYDATKI BIEŻĄCE: 
- wynagrodzenie pracowników Urzędu i składki od nich naliczane –1.635.569,00 zł 
- ekwiwalent za środki piszące, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, odzież ochronna - 
8.000,00 zł   
- wynagrodzenie pracownika BHP (umowa zlecenie) – 3.000,00 zł   
-  wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 41.000,00 zł  
- zakup materiałów – 45.000,00 zł ( w tym: materiały biurowe, środki czystości, 
prenumerata czasopism, literatury fachowej, części do komputerów, paliwo do kosiarek, 
druki, wyposażenie ) 
- zakup energii elektrycznej i gazu – 43.000,00 zł     
- konserwacja systemu telefonicznego – 1.800,00 
- badania profilaktyczne pracowników – 3.000,00 zł 
- zakup usług pozostałych – 130.000,00 zł ( w tym: dzierżawa ksera ,administrator 
bezpieczeństwa , usługi pocztowe, opieka autorska oprogramowania, usługi prawne opłata 
za LEX, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi informatyczne, serwis firmy BUK 
Softres, opłata za depozyt, konserwacja gaśnic, opłata za wydawanie czeków, badanie 
instalacji gazowej, badanie przewodów kominowych , zakup licencji do programów) 
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku, 
komputerów, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz JST – 59.000,00 zł      
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  – 36.756,00 zł   
 



Kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
 - wydatki związane z kwalifikacją wojskową (zadanie zlecone) - 100,00zł 
 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- zakup gazetek, folderów promujących Gminę – 1.000,00 zł 
 
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 292.889,00 zł  
W rozdziale ujęte są koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach będącego jednostką obsługującą dla 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach oraz dla Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Łukawcu, które są jednostkami obsługiwanymi.  
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wynagrodzenia i pochodne pracowników GZEAS-u– 269.135,00 zł 
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEAS-u – 22.754,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za środki piszące, artykuły BHP)– 
1.000,00 zł 
 
Pozostała działalność – 74.000,00 zł 
 WYDATKI BIEŻĄCE 
- składka na rzecz Stowarzyszenia „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” i Związek Gmin „Ziemia 
Lubaczowska” – 12.000,00 zł  
- ubezpieczenie komputerów zakupionych w ramach projektu unijnego „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” – 2.000,00 zł 
- koszty konserwacji, serwis sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz zakup części komputerowych 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakupionego sprzętu – 12.000,00 zł 
- wypłata diet sołtysom – 48.000,00 zł 
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.564,00 zł      
w dziale tym zaplanowano: 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.564,00 
zł  
WYDATKI BIEŻĄCE: 
- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadanie zlecone) – 1.564,00 zł 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 176.400,00 zł                                                 
 w dziale tym zaplanowano: 
Ochotnicze straże pożarne – 175.500,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- nagrody w konkursach OSP dla młodzieży szkolnej oraz nagrody w zawodach strażackich 
– 5.500,00 zł   
- ekwiwalent za szkolenia i akcje gaśnicze – 3.000,00 zł  
- zakup paliwa do samochodów – 10.000,00 zł     
- zakup energii elektrycznej i gazu – 23.000,00 zł     
- badania lekarskie strażaków – 10.000,00 zł    



- ubezpieczenie strażaków – 1.000,00 zł 
- ubezpieczenie samochodów i budynków – 5.000,00 zł   
- organizacja zawodów strażackich – 3.500,00 zł    
- badanie techniczne samochodów – 6.000,00 zł     
- seminarium OSP i organizacja spotkań okolicznościowych -  2.400,00 zł 
- przegląd zestawu hydraulicznego – 1.000,00 zł 
- przegląd aparatów oddechowych i agregatów – 3.600,00 zł 
- zakup sprzętu podręcznego i wyposażenia – 31.000,00 zł 
- badania izolacji butów gumowych – 1.500,00 zł 
WYDATKI MAJĄTKOWE 
- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kobylnica Ruska – 4.000,00 zł 
- wymiana drzwi garażowych w budynku remizy OSP w Wielkich Oczach – 15.000,00 zł 
- rozbudowa i przebudowa budynku OSP Łukawiec oraz budowa zjazdu publicznego z 
drogi powiatowej  Nr 1695R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (etap II) – 
50.000,00 zł 
 
Obrona cywilna  - 900,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wydatki na zakupy materiałów i usług w ramach obrony cywilnej – 900,00 zł 
 
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 171.600,00 zł     w dziale tym zaplanowano: 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego – 171.600,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- w rozdziale ujęto wydatki na obsługę długu publicznego tj. prowizje bankowe i spłata 
odsetek od zaciągniętych przez Gminę czterech kredytów długoterminowych i pożyczek 
zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW – 171.600,00 zł  
 
RÓŻNE ROZLICZENIA – 62.228,00 zł    w dziale tym zaplanowano 
 Rezerwy ogólne i celowe – 62.228,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- rezerwa ogólna – 20.228,00 zł      
- rezerwa celowa – 42.000,00 zł (zarządzanie kryzysowe)    
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.090.050,00 zł    
Szkoły podstawowe – 2.896.836,00 zł 
W rozdziale zaplanowano bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach  
i Szkoły Podstawowej w Łukawcu. 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wynagrodzenia i pochodne – 2.222.699,00 zł 
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół  – 341.274,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, odzież 
ochronna) – 110.573,00 zł 
WYDATKI MAJĄTKOWE 
- 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 – 222.290,00 zł 
  



Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 376.271,00 zł 
W rozdziale zaplanowano bieżące utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Wielkich 
Oczach oraz dwóch oddziałów przedszkolnych w Łukawcu. 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wynagrodzenia i pochodne – 300.268,00 zł 
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów – 59.891,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, odzież 
ochronna) – 16.112,00 zł 
 
Przedszkola – 2.134.110,00 zł 
WYDATKI MAJĄTKOWE 
W rozdziale zaplanowano realizację projektu pn.: „Rozbudowa Przedszkola przy Zespole 
Szkół Publicznych w Wielkich Oczach” 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 – 2.134.110,00 zł 
 
Inne formy wychowania przedszkolnego – 200.132,00 zł 
W rozdziale zaplanowano bieżące utrzymanie dwóch punktów przedszkolnych w Wielkich 
Oczach i w Łukawcu 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wynagrodzenia i pochodne – 164.398,00 zł 
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem punktów przedszkolnych – 29.425,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, odzież 
ochronna) – 6.309,00 zł 
 
Gimnazja – 860.757,00 zł 
W rozdziale zaplanowano bieżące utrzymanie dwóch oddziałów gimnazjalnych w Wielkich 
Oczach i w Łukawcu, będących na etapie wygaszania. 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wynagrodzenia i pochodne – 693.809,00 zł 
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów– 120.517,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, odzież 
ochronna) – 46.431,00 zł 
 
Dowożenie uczniów do szkół – 206.674,00 zł 
W rozdziale zaplanowano dowóz dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkich 
Oczach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych 
do ośrodków szkolno-wychowawczych. Dowóz dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wielkich Oczach odbywa się własnym transportem, natomiast dowóz dzieci do 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu odbywa się na zasadzie usługi firmy 
transportowej. Dowóz dzieci niepełnosprawnych odbywa się również własnym transportem. 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wynagrodzenia kierowców i pochodne  – 118.396,00 zł 
- wydatki bieżące związane z dowozem dzieci do szkół (zakup paliwa, ubezpieczenie 
samochodów, przeglądy techniczne samochodów, koszty remontu i zakupu części do 
samochodów, usługa dowozu dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu dla 
firmy z zewnątrz) – 87.355,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna) – 622,00 zł 
- zwrot kosztów podróży dziecka środkami komunikacji publicznej – 301,00 zł 



 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.980,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in. dopłaty do 
czesnego nauczycieli studiujących, delegacje służbowe, zakup materiałów szkoleniowych i 
informacyjnych – 19.980,00 zł 
 
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 
77.618,00 zł 
W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych.  
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wynagrodzenia i pochodne – 62.268,00 zł 
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci niepełnosprawnych – 11.044,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, odzież 
ochronna) – 4.306,00 zł 
 
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 225.359,00 zł 
W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych.  
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wynagrodzenia i pochodne – 189.373,00 zł 
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci niepełnosprawnych – 25.939,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, odzież 
ochronna) – 10.047,00 zł 
 
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w gimnazjach – 57.013,00 zł 
W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych.  
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wynagrodzenia i pochodne – 45.230,00 zł 
- wydatki rzeczowe związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci niepełnosprawnych – 9.264,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, odzież 
ochronna) – 2.519,00 zł 
 
Pozostała działalność – 35.300,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 
– 1.000,00 zł 
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 34.300,00 
zł 
 
 
 



OCHRONA ZDROWIA – 27.300,00 zł    w dziale tym zaplanowano:                    
Zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, spotkania dla młodzieży szkolnej – 
1.000,00 zł 
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 26.300,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – spotkania, dofinansowanie 
świetlic socjoterapeutycznych, konkursy plastyczne, wynagrodzenie biegłych sądowych, 
wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
wynagrodzenie pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
łącznie 26.300,00 zł, w tym na wynagrodzenia - 8.000,00 zł 
 
POMOC SPOŁECZNA –  634.168,85 zł   w dziale tym zaplanowano: 
Domy pomocy społecznej – 12.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- koszty pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 12.000,00 zł 
 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- środki przeznaczone na działanie zespołów interdyscyplinarnych. Zgodnie z ustawą z 
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz na podstawie ustawy o 
pomocy społecznej Ośrodki zostały zobowiązane do zapewnienia obsługi technicznej 
zespołów interdyscyplinarnych. Jest to zadanie własne Gminy. Zaplanowane środki pokryją 
wydatki związane z działalnością Zespołu – 5.000,00 zł 
 
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  – 16.500,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- składki zdrowotne - dotacja celowa na zadania zlecone – 12.900,00 zł 
- składki zdrowotne - dofinansowanie zadań własnych – 2.900,00 zł 
- składki zdrowotne – środki własne – 700,00 zł 
 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe – 50.931,08 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadań własnych) - 9.600,00 zł 
- na wypłatę zasiłków celowych (środki własne) – 25.000,00 zł  
- na wypłatę zasiłków celowych będących wkładem własnym w projekcie pn.: „Aktywna 
integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminie Wielkie 
Oczy” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego – 16.331,08 zł 
 
Dodatki mieszkaniowe – 6.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadania własne gminy) – 6.000,00 zł 
 
Zasiłki stałe – 33.000,00 zł 



WYDATKI BIEŻĄCE 
- środki na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie zadań własnych) – 28.800,00 zł 
- środki na wypłatę zasiłków stałych (środki własne) – 4.200,00 zł 
 
Ośrodki pomocy społecznej – 461.112,77 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
W rozdziale ujęto wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach, tj.  
- wynagrodzenia pracowników GOPS – 330.500,00 zł (w tym dofinansowanie zadań 
własnych w kwocie 39.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia  
i pochodne) 
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 29.470,00 zł 
- zakup materiałów (zadanie zlecone) – 121,50 zł 
- wypłata świadczenia dla opiekunów prawnych (zadanie zlecone) – 7.978,50 zł 
- wypłata ekwiwalentu za środki piszące, odzież ochronna – 1.500,00 zł 
- wydatki na realizację projektu pn.: „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym w gminie Wielkie Oczy” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 91.542,77 
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.425,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w ramach usług opiekuńczych – 5.065,00 
zł 
- badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS opiekunki – 360,00 zł 
 
Pomoc w zakresie dożywiania – 34.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach (zakup usługi cateringowej) – 33.000,00 zł 
- wypłata świadczenia „zasiłek-posiłek” – 1.000,00 zł 
 
Pozostała działalność – 10.200,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wypłata świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych – 10.200,00 zł 
 
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 30.000,00 zł w dziale tym zaplanowano 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 14.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – 14.000,00 zł 
 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 16.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 16.000,00 zł 
 
RODZINA – 5.016.470,00 zł   w dziale tym zaplanowano 
Świadczenia wychowawcze – 2.882.000,00 zł 
W rozdziale ujęto środki na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi 
wypłaty tych świadczeń w wysokości 1,50% dotacji. Jest to zadanie zlecone. 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. świadczeń wychowawczych – 35.070,00 zł 



- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska ds. świadczeń wychowawczych – 8.010,00 
zł 
- wypłata świadczeń wychowawczych – 2.838.770,00 zł 
- wypłata ekwiwalentu za środki piszące – 150,00 zł 
 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.003.900,00 zł 
W rozdziale ujęto wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi 
wypłaty tych świadczeń w wysokości 3% dotacji. Jest to zadanie zlecone. 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 
45.900,00 zł 
- wypłata składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 100.000,00 zł 
- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych 
– 14.067,00 zł 
- wypłata świadczeń – 1.843.783,00 zł 
- wypłata ekwiwalentu za środki piszące – 150,00 zł 
 
Wspieranie rodziny – 60.570,00 zł 
W rozdziale zabezpieczono środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne oraz 
koszty obsługi stanowiska asystenta rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny – 51.600,00 zł 
- wydatki rzeczowe – koszty obsługi stanowiska asystenta rodziny – 6.820,00 zł 
- wypłata ekwiwalentu za środki piszące, ekwiwalent za odzież roboczą, zwrot kosztów 
związanych z udzielaniem wsparcia dla rodzin wspierających  – 2.150,00 zł 
 
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 7.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
W rozdziale tym ujęto dotację dla Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na prowadzenie 
zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat będących mieszkańcami  
Gminy Wielkie Oczy – 7.000,00 zł 
 
Rodziny zastępcze – 63.000,00 zł 
W rozdziale zabezpieczono środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania 
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dziecka, które przebywa w Domu 
Dziecka w Nowej Grobli.  
WYDATKI BIEŻĄCE 
- środki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych oraz w Domu Dziecka – 63.000,00 zł 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -  515.100,00  zł 
 w dziale tym zaplanowano: 
Gospodarka odpadami – 321.500,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
– wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie – 301.500,00 zł (w tym 
środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne – 16.500,00 zł) 
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy – 20.000,00 zł 



 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  - 1.500,00 zł    
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy – 1.500,00 zł 
 
Schroniska dla zwierząt – 4.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- dotacja dla Gminy Przemyśl na Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach – 
4.000,00 zł 
 
 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 185.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- energia elektryczna – oświetlenie uliczne – 60.000,00 zł 
- konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg – 55.000,00 zł 
WYDATKI MAJĄTKOWE 
- budowa oświetlenia ulicznego – 50.000,00 zł 
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w miejscowości Wielkie Oczy (fundusz sołecki) – 
10.000,00 zł 
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobylnica Ruska (fundusz sołecki) – 
10.000,00 zł 
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska –2.100,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z gromadzeniem 
tych środków oraz wydatki gmin w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony 
środowiska - 2.100,00 zł 
 
Pozostała działalność – 1.000,00 zł    
WYDATKI BIEŻĄCE 
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 1.000,00 zł 
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 405.000,00 zł 
 w dziale tym zaplanowano: 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Centrum Kultury)  - 203.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Centrum 
Kultury w Wielkich Oczach – z przeznaczeniem na sfinansowanie zatrudnienia oraz 
organizację imprez gminnych – 203.000,00 zł 
 
Biblioteki –202.000,00 zł 
WYDATKI BIEŻĄCE 
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminna 
Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach, filia w Łukawcu oraz filia w Kobylnicy Wołoskiej – 
z przeznaczeniem na sfinansowanie zatrudnienia i kosztów utrzymania w/w bibliotek - 
202.000,00 zł 
 
KULTURA FIZYCZNA – 146.571,00 zł       
w dziale tym zaplanowano:                               
Obiekty sportowe – 78.571,00  zł 



W rozdziale ujęte są koszty bieżące związane z utrzymaniem kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Wielkich Oczach oraz stadionu sportowego w Łukawcu. 
WYDATKI BIEŻĄCE: 
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania stadionów sportowych (paliwa do koszenia 
trawy, środków czystości) – 8.000,00 zł 
- zakup energii (szatnie) – 5.000,00 zł 
- ubezpieczenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego – 200,00 zł 
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.779,00 zł 
- zakup odzieży ochronnej – 200,00 zł 
- wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników zatrudnionych do prac przy kompleksie 
sportowo rekreacyjnym w Wielkich Oczach (w ramach osiągnięcia wskaźników rezultatu po 
zakończonym projekcie RPO WP 2007-2013 „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego 
w Wielkich Oczach) – 63.392,00 zł 
 
 
Zadania w zakresie kultury fizycznej – 68.000,00zł 
WYDATKI BIEŻĄCE       
- dotacja celowa na zadania bieżące dla klubów sportowych wybranych w drodze konkursu 
zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  
z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce 
nożnej, zawodów w warcabach 100-polowych, turniejów piłkarskich i rozgrywek w 
unihokeja - 54.000,00 zł 
- organizacja imprez sportowych – 14.000,00 zł 
 
 
Informacja o sytuacji finansowej Gminy Wielkie Oczy z uwzględnieniem stanu 
zadłużenia: 
 
Gmina Wielkie Oczy posiada następujące zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych:  
 
1) Kredyt długoterminowy złotówkowy (8-letni) pobrano w wysokości 650.000,00 zł zgodnie 
z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/27/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku na sfinansowanie 
planowanego deficytu w wysokości 250.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i 
pożyczek  400.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 21.11.2011 do 31.12.2019. 
Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział 
Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem spłata kredytu następuje w 32 
ratach kwartalnych w wysokości 20.312,50 zł począwszy od 2012 roku.   
W 2018 roku zostaną spłacone kolejne 4 raty tego kredytu co daje 81.250,00 zł. 
 
2) Kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano na kwotę 1.000.000,00 zł ze 
spłatą w latach 2015-2024, zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Wielkie 
Oczy z dnia 13 sierpnia 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 
446.250,00 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 553.750,00 
zł, został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie 
Oczy. Kredytodawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z 
określonym harmonogramem spłata kredytu następuje od roku 2015 (karencja w spłacie 
kredytu) w kwocie 100.000,00 zł rocznie.  
W 2018 roku zostaną spłacone 4 raty tego kredytu co daje 100.000,00 zł 
 



3) Kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano na kwotę 1.600.000,00 zł ze 
spłatą na lata 2016-2031 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/29/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy 
z dnia 21 sierpnia 2014 r. Spłata powyższego kredytu następuje począwszy od 2016 roku. 
W ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie. 
W 2018 roku zostaną spłacone 4 raty tego kredytu co daje 100.000,00 zł 
 
4) Kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano na kwotę 2.300.000,00 zł ze 
spłatą na lata 2019-2028 zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/38/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z 
dnia 12 września 2017 r. Spłata powyższego kredytu nastąpi począwszy od 2019 roku w 
ratach kwartalnych w wysokości 230.000,00 zł rocznie. 
 
Do końca 2017 roku Gmina Wielkie Oczy planuje zaciągnąć cztery pożyczki 
długoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych 
(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) łącznie na kwotę 826.195,00 zł 
Są to pożyczki na następujące zadania: 
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin-Czaplaki” w miejscowości Skolin km 
0+013-km 0+713” – 173.598,00 zł 
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R  „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w 
miejscowości Wielkie Oczy km 0+000 – km 0+635” – 157.283,00 zł 
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0+005-km 
0+970” – 252.447,00 zł 
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki 
km 0+260-km 1+145” – 242.867,00 zł 
Spłata powyższych pożyczek długoterminowych planowana jest w 2018 roku. 
 
Ogółem na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w 2018 roku zaplanowano 
kwotę 1.107.445,00 zł, w tym:                                                                                                                                                                                       
- spłata rat kredytów – 281.250,00 zł 
- spłata pożyczek – 826.195,00 zł  
 
Zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. kwota długu 
z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosić będzie 5.388.695,00 zł 
 
Zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i planowanych pożyczek 
długoterminowych w poszczególnych latach spłaty rat przedstawiają się następująco: 
 
- rok 2018 – 1.107.445,00 zł 
- rok 2019 –    511.250,00 zł 
- rok 2020 –    430.000,00 zł 
- rok 2021 –    430.000,00 zł 
- rok 2022 -     430.000,00 zł 
- rok 2023 –    430.000,00 zł 
- rok 2024 –    430.000,00 zł 
- rok 2025 –    330.000,00 zł 
- rok 2026 –    330.000,00 zł 
- rok 2027 –    330.000,00 zł 
- rok 2028 –    330.000,00 zł 
- rok 2029 –    100.000,00 zł 
- rok 2030 –    100.000,00 zł 
- rok 2031 –    100.000,00 zł 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


