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                                                                                                                 PROJEKT 
 

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

z dnia ……………. r. 
w sprawie: budżetu na 2018 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 2017 r., poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.)  

 
Rada Gminy Wielkie Oczy uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie                                   17.930.000,00 zł 

z tego: 
- dochody bieżące w kwocie                                   15.265.812,00 zł 
- dochody majątkowe w kwocie                                2.664.188,00 zł 

 
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie                                     18.700.000,00 zł  

z tego: 
      - wydatki bieżące w kwocie                                       14.959.808,66 zł 

 - wydatki majątkowe w kwocie                                    3.740.191,34 zł 
 
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie                                           770.000,00 zł 
 

4. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą: 
a) długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 770.000,00 zł 

    

5. 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 
 
6.  Określa się rozchody budżetu gminy 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; 
 

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji 
papierów wartościowych w kwocie  4.877.445,00 zł 

w tym na: 
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy  
  w kwocie 3.000.000,00 zł 
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- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 770.000,00 zł 
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 
1.107.445,00 zł.  

 
§ 2 

 
Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2018 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. W myśl art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, 
środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we 
wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi 
gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią 
rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków 
na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.  
 

3. 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.  

 
4. W myśl art. 6r ust 1 i 2 oraz 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 
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 
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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                   19.980,00 zł    
z tego: 
1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie  19.980,00 zł 
 

§ 4 
 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie                                                      20.228,00 zł 
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie                                                      42.000,00 zł 
     z tego na: 
    - zarządzanie kryzysowe  42.000,00 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 46.964,00 

75011  Urzędy wojewódzkie 46.864,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 46.864,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 46.864,00 

75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 100,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 

 
 



 4 

administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

 
 

100,00 

 
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 

  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 
powiatowo-gminnym) ustawami 1.564,00 

852  POMOC SPOŁECZNA 21.000,00 

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 12.900,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 12.900,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 12.900,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 8.100,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 8.100,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 8.100,00 

855  RODZINA 4.885.900,00 

85501  Świadczenie wychowawcze 2.882.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.882.000,00 

 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 2.882.000,00 

85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.003.900,00 
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  DOCHODY BIEŻĄCE 2.003.900,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 2.003.900,00 

 
 

  
Ogółem dochody: 4.955.428,00 

 
 
WYDATKI: 
 

Dział 
Rozdział 
 

Paragraf Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie 
Kwota 

Zł 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 46.964,00 

75011  Urzędy wojewódzkie 46.864,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 46.864,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 46.864,00 

      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.864,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39.534,11 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.795,91 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 533,98 

 
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 
PAŃSTWOWEJ, 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 
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852  POMOC SPOŁECZNA 21.000,00 

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 12.900,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 12.900,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 12.900,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych   
zadań  12.900,00 

 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.900,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 8.100,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 8.100,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 121,50 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych   
zadań 121,50 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121,50 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.978,50 

 3110 Świadczenia społeczne 7.978,50 

855  RODZINA 4.885.900,00 

85501  Świadczenie wychowawcze 2.882.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  2.882.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 43.080,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 35.070,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.200,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.850,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  5.300,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 720,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 

 
8.010,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.200,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 440,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

 4430 Różne opłaty i składki 100,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

 
1.190,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

 
700,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.838.920,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 
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 3110 Świadczenia społeczne 2.838.770,00 

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

 
 
 

2.003.900,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  2.003.900,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 159.967,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 145.900,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.000,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  106.900,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 

 
14.067,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  500,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

 4430 Różne opłaty i składki 797,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

 
1.190,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

 
1.000,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.843.933,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 

 3110 Świadczenia społeczne 1.843.783,00 

 
 

  
Ogółem wydatki 4.955.428,00 

 
 
 

§ 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 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) 
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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 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 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26.300,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 26.300,00 

  z tego:   

  1) wydatki jednostek budżetowych 17.300,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych         
zadań  

 
9.300,00 

 4190 Nagrody konkursowe 1.000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 

 4220 Zakup środków żywności 700,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 



 9 

 4430 Różne opłaty i składki 600,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000,00 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.000,00 

 
 

  
Ogółem wydatki: 

 
27.300,00 

 
2. ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze 

zm.) 

FUNDUSZ SOŁECKI                   188.499,40 zł 
z tego: 
- Sołectwo Wielkie Oczy                36.809,10 zł 
- Sołectwo Łukawiec                      36.809,10 zł 
- Sołectwo Kobylnica Wołoska      20.944,38 zł 
- Sołectwo Kobylnica Ruska          13.950,65 zł 
- Sołectwo Majdan Lipowiecki       13.729,79 zł 
- Sołectwo Potok Jaworowski          9.828,03 zł 
- Sołectwo Bihale                           18.404,55 zł 
- Sołectwo Skolin                           16.453,67 zł 
- Sołectwo Żmijowiska                   13.508,94 zł 
- Sołectwo Wólka Żmijowska           8.061,19 zł 
 

 
Lp. 

Dział 
Rozdział 
 

Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie 
Kwota 

zł 

01   Sołectwo Wielkie Oczy 36.809,10 

 600  Transport i łączność 26.809,10 

 60016  Drogi publiczne gminne 26.809,10 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 26.809,10 

   z tego:  

   1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.809,10 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26.809,10 

   - przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w 
miejscowości Wielkie Oczy – 26.809,10 zł  

 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 10.000,00 

   z tego:  

   1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 

   - budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w 
miejscowości Wielkie Oczy – 10.000,00 zł  

02   Sołectwo Łukawiec 36.809,10 

 700  Gospodarka mieszkaniowa 36.809,10 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36.809,10 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 36.809,10 
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   z tego:  

   1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.809,10 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36.809,10 

   - budowa parkingu dla Publicznej Szkoły 
Podstawowej w miejscowości Łukawiec – 
36.809,10 zł  

03   Sołectwo Kobylnica Wołoska       20.944,38 

 600  Transport i łączność 11.700,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 11.700,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 11.700,00 

   z tego:  

   1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.700,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.700,00 

   - przebudowa drogi gminnej „Romanki” w 
miejscowości Kobylnica Wołoska  – 11.700,00 zł 

 

 700  Gospodarka mieszkaniowa 9.244,38 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.244,38 

   WYDATKI BIEŻĄCE 9.244,38 

   z tego:  

   1) Wydatki jednostek budżetowych 9.244,38 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych      
zadań  

9.244,38 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.244,38 

   - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 
Kobylnicy Wołoskiej – 9.244,38 zł 

 

04   Sołectwo Kobylnica Ruska           13.950,65 

 600  Transport i łączność 3.950,65 

 60016  Drogi publiczne gminne 3.950,65 

   WYDATKI BIEŻĄCE 3.950,65 

   z tego:  

   1) Wydatki jednostek budżetowych 3.950,65 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych      
zadań  

 
3.950,65 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.950,65 

   - wykonanie krytego rowy w ciągu drogi gminnej 
„Kobylnica Ruska przez wieś” – 3.950,65 zł  

 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.000,00 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 10.000,00 

   z tego:  

   1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 

   - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Kobylnica Ruska – 10.000,00 zł  

05   Sołectwo Majdan Lipowiecki        13.729,79 
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 600  Transport i łączność 13.729,79 

 60016  Drogi publiczne gminne 13.729,79 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 13.729,79 

   z tego:   

   1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.729,79 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.729,79 

   - przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Majdan Lipowiecki – 13.729,79 zł   

06   Sołectwo Potok Jaworowski          9.828,03 

 600  Transport i łączność 9.828,03 

 60016  Drogi publiczne gminne 9.828,03 

   WYDATKI BIEŻĄCE 9.828,03 

   z tego:  

   1) Wydatki jednostek budżetowych 9.828,03 

   a) wydatki związane z realizacją ich statutowych      
zadań  9.828,03 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.828,03 

   - zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi 
gminne w miejscowości Potok Jaworowski – 
9.828,03 zł  

07   Sołectwo Bihale                           18.404,55 

 700  Gospodarka mieszkaniowa 18.404,55 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.404,55 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 18.404,55 

   z tego:  

   1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.404,55 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.404,55 

   - budowa parkingu przy kościele w miejscowości 
Bihale – 18.404,55 zł  

08   Sołectwo Skolin                            16.453,67 

 700  Gospodarka mieszkaniowa 16.453,67 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16.453,67 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 16.453,67 

   z tego:  

   1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.453,67 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.453,67 

   - budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Skolin – 
16.453,67 zł  

09   Sołectwo Żmijowiska                    13.508,94 

 700  Gospodarka mieszkaniowa 13.508,94 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13.508,94 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 13.508,94 
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z tego: 

   1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.508,94 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.508,94 

   - budowa ogrodzenia przy budynku po byłej szkole 
w miejscowości Żmijowiska – 4.000,00 zł   

   - budowa altanki przy budynku po byłej szkole w 
miejscowości Żmijowiska – 9.508,94 zł    

10   Sołectwo Wólka Żmijowska           8.061,19 

 600  Transport i łączność 8.061,19 

 60016  Drogi publiczne gminne 8.061,19 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 8.061,19 

   z tego:  

   1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.061,19 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.061,19 

   - przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Wólka Żmijowska – 8.061,19 zł  

  
 

  
Ogółem wydatki 

 
188.499,40 

 
 
3.  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 
r.poz. 519 ze zm.) 
 

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 
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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 

  z tego:  

  1) Wydatki jednostek budżetowych 2.100,00 

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

  - edukacja ekologiczna i propagowanie działań        
proekologicznych  

  - nasadzanie drzew     

  - zakup sadzonek i krzewów  

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.300,00 

  Ogółem wydatki: 
2.100,00 

 
4.  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 
Dz. U z 2017 r. poz. 1289) 

 
DOCHODY 
 

Dział 
Rozdział 
 

Paragraf Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ źródło 
Kwota 

Zł 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 301.500,00 

90002  Gospodarka odpadami 301.500,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 301.500,00 

 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 301.500,00 

 
 

  
Ogółem dochody: 

 
301.500,00 
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WYDATKI 
 

Dział 
Rozdział 
 

Paragraf Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie 
Kwota 

Zł 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

301.500,00 

90002  Gospodarka odpadami 301.500,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 301.500,00 

  z tego:  

  1) Wydatki jednostek budżetowych 301.500,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.500,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  13.790,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.370,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 340,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych      
zadań 

 
285.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 285.000,00 

 
 

  
Ogółem wydatki: 

 
301.500,00 

 
§ 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 wolnych 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 826.195,00 

01041  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 826.195,00 

  DOCHODY MAJĄTKOWE 826.195,00 

 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów 826.195,00 
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województw, pozyskane z innych źródeł 

  - 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  

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 podobnym charakterze 3.000,00 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 

  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 
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 201.187,23 

40002  Dostarczanie wody 201.187,23 

  DOCHODY BIEŻĄCE 201.187,23 

 0830 Wpływy z usług 201.187,23 

  - opłaty za pobór wody – 201.187,23 zł  

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 176.700,00 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 176.700,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 116.700,00 

 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 110.800,00 
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o podobnym charakterze 

  - czynsz dzierżawny działek i budynków – 
110.800,00 zł  

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 

  DOCHODY MAJĄTKOWE 60.000,00 

 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 60.000,00 

  - wpływy ze sprzedaży działek gminnych – 60.000,00 
zł  

720  INFORMATYKA 594.418,00 

72095  Pozostała działalność 594.418,00 

  DOCHODY MAJĄTKOWE 594.418,00 

 6207 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich , z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 594.418,00 

  - 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   

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47.564,00 

75011  Urzędy wojewódzkie 47.464,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 47.464,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 46.864,00 

 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 

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 powiatowo-gminnym) 
ustawami 100,00 

751 
 

 
 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1.564,00 
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 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 powiatowo-gminnym) 
ustawami 1.564,00 

756 
 

 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2.556.612,00 

75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 700.806,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 700.806,00 

 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 446.925,00 

 0320 Wpływy z podatku rolnego 20.366,00 

 0330 Wpływy z podatku leśnego 233.315,00 

 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 100,00 

 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 710.742,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 710.742,00 

 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 312.102,00 

 0320 Wpływy z podatku rolnego 332.269,00 

 0330 Wpływy z podatku leśnego 26.989,00 

 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 24.150,00 

 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15.000,00 

 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 100,00 

 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 132,00 

75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw 153.582,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 153.582,00 

 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12.000,00 

 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 

 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 113.582,00 
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 0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 27.300,00 

 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 600,00 

75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 991.482,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 991.482,00 

 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 990.482,00 

 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.000,00 

758  RÓŻNE ROZLICZENIA 6.855.972,00 

75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 3.373.343,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 3.373.343,00 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.373.343,00 

75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.301.942,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 3.301.942,00 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.301.942,00 

75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 180.687,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 180.687,00 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 180.687,00 

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.080.845,00 

80101  Szkoły podstawowe 94.663,00 

  DOCHODY MAJĄTKOWE 94.663,00 

 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 94.663,00 

  - 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 – 94.663,00 zł  

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 41.100,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 41.100,00 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 41.100,00 

80104  Przedszkola 888.912,00 
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  DOCHODY MAJĄTKOWE 888.912,00 

 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 888.912,00 

  - 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  

80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 56.170,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 56.170,00 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 56.170,00 

852  POMOC SPOŁECZNA 193.342,77 

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 15.800,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 15.800,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 12.900,00 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2.900,00 

85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9.600,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 9.600,00 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9.600,00 

85216  Zasiłki stałe 28.800,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 28.800,00 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 28.800,00 
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(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 139.142,77 

  DOCHODY BIEŻĄCE 139.142,77 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 8.100,00 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 39.500,00 

 2057 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 91.542,77 

  - 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  

855  RODZINA 4.888.900,00 

85501  Świadczenie wychowawcze 2.882.000,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.882.000,00 

 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 
 2.882.000,00 

85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 2.006.900,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 2.006.900,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 2.003.900,00 

 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.000,00 
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900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 303.600,00 

90002  Gospodarka odpadami 301.500,00 

  DOCHODY BIEŻĄCE 301.500,00 

 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 301.500,00 

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: 17.930.000,00 

 
 

§ 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 7.052,70 

01030  Izby rolnicze 7.052,70 

  WYDATKI BIEŻĄCE  7.052,70 

  z tego:  

  1) dotacja na zadania bieżące 7.052,70 

 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.052,70 

020  LEŚNICTWO 172.000,00 

02001  Gospodarka leśna 172.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  172.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 172.000,00 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 172.000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 120.000,00 
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 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 22.000,00 

400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE  
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 324.203,05 

40002  Dostarczanie wody 324.203,05 

  WYDATKI BIEŻĄCE  219.203,05 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 219.203,05 

  a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 
zadań 219.203,05 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.203,05 

 4260 Zakup energii 120.000,00 

 4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 

 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 7.000,00 

 4430 Różne opłaty i składki 19.000,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 105.000,00 

  z tego:  

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 105.000,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105.000,00 

  - 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  

  - wykonanie odwiertu studni głębinowej na ujęciu 
wody – 45.000,00 zł  

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 332.078,76 

60016  Drogi publiczne gminne 330.078,76 

  WYDATKI BIEŻĄCE  69.778,68 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych  69.778,68 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań  69.778,68 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  19.828,03 

  - zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi 
gminne w miejscowości Potok Jaworowski (fundusz  
sołecki) – 9.828,03 zł  

 4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 43.950,65 

  - 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  
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  - wykonanie krytego rowu w ciągu drogi gminnej 
„Kobylnica Ruska przez wieś” (fundusz sołecki) – 
3.950,65 zł  

 4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 260.300,08 

  z tego:  

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 260.300,08 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260.300,08 

  - 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  

60017  Drogi wewnętrzne 2.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  2.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 2.000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 2.000,00 

 4480 Podatek od nieruchomości 2.000,00 

630  TURYSTYKA 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 341.420,64 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 341.420,64 

  WYDATKI BIEŻĄCE  161.244,38 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 161.244,38 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 161.244,38 
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zadań  

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72.244,38 

  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 
Kobylnicy Wołoskiej (fundusz sołecki) – 9.244,38 zł   

 4260 Zakup energii 50.000,00 

 4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 25.000,00 

 4430 Różne opłaty i składki 4.000,00 

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

  WYDATKI MAJĄTKOWE 180.176,26 

  z tego:  

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 180.176,26 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180.176,26 

  - rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie 
Lipowieckim – 20.000,00 zł  

  - dokumentacja 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 
miejscowości Łukawiec (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) – 16.453,67zł  

  - 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  

710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 25.000,00 

71035  Cmentarze 10.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  10.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 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 15.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  15.000,00 
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  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 15.000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 15.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 

720  INFORMATYKA 699.315,00 

72095  Pozostała działalność 699.315,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 699.315,00 

  z tego:  

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na 
programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 
finansach publicznych, w części związanej z 
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 699.315,00 

  - 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  

 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 594.418,00 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104.897,00 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.520.978,00 

75011  Urzędy wojewódzkie 46.864,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  46.864,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych  46.864,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 46.864,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39.534,11 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.795,91 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 533,98 

75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 100.000,00 

  z tego:  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100.000,00 

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.006.125,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  2.006.125,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 1.998.125,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.638.569,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.279.000,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92.000,00 

 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 100,00 
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 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231.000,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 33.000,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 

 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 469,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 359.556,00 

 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 41.000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.000,00 

 4260 Zakup energii 43.000,00 

 4270 Zakup usług remontowych 1.800,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 130.000,00 

 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 3.000,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.756,00 

 4520 Opłaty na rzecz budżetów  jednostek samorządu 
terytorialnego 8.000,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 12.000,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.000,00 

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 292.889,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  292.889,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 291.889,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 269.135,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205.050,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.814,00 



 27 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36.625,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.446,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.200,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 22.754,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.440,00 

 4270 Zakup usług remontowych 2.145,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 4.038,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.560,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.051,00 

 4480 Podatek od nieruchomości 150,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 2.820,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 

75095  Pozostała działalność 74.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  74.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 22.000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 22.000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 

  - usługa serwisowa komputerów zakupionych w 
ramach projektu unijnego „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” – 
10.000,00 zł  

 4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 

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

  3) dotacja na zadania bieżące 4.000,00 

 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów, związków metropolitarnych na 
dofinansowanie zadań bieżących  

 
4.000,00 

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

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA 1.564,00 
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75101  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 

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 176.400,00 

75412  Ochotnicze straże pożarne 175.500,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  106.500,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych  103.500,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań  103.500,00 

 4190 Nagrody konkursowe 5.500,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.500,00 

 4260 Zakup energii 23.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 23.500,00 

 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 69.000,00 

  z tego:  

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 69.000,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.000,00 

  - 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  

 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 realizacją 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 171.600,00 

75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 171.600,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  171.600,00 

  z tego:  

  1) obsługa długu jednostki samorządu 
terytorialnego 171.600,00 

 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 
publicznego 

1.600,00 

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

170.000,00 

758  RÓŻNE ROZLICZENIA 62.228,00 

75818  Rezerwy ogólne i celowe 62.228,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  62.228,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 62.228,00 

   a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych 
zadań 62.228,00 

 4810 Rezerwy 62.228,00 

  - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 
42.000,00 zł  

 

  - rezerwa ogólna  20.228,00 zł  

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.090.050,00 

80101  Szkoły podstawowe 2.896.836,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  2.674.546,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 2.563.973,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.222.699,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.719.105,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126.725,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 327.541,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 46.928,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 341.274,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56.300,00 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8.000,00 

 4260 Zakup energii 108.650,00 

 4270 Zakup usług remontowych 17.700,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.990,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 31.350,00 
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 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  3.200,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000,00 

 4430 Różne opłaty i składki 4.500,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.591,00 

 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego  6.193,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 800,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.573,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  110.573,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 222.290,00 

  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, w części związanej z 
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 222.290,00 

  - 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  

 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94.663,00 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127.627,00 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 376.271,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE  376.271,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 360.159,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.268,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226.788,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.812,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45.193,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.475,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 59.891,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.900,00 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3.000,00 

 4260 Zakup energii 32.420,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.153,00 
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 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 1.558,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.112,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  16.112,00 

80104  Przedszkola 2.134.110,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 2.134.110,00 

  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, w części związanej z 
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2.134.110,00 

  - realizacja 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  

 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 888.912,00 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.245.198,00 

80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 200.132,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE  200.132,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 193.823,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164.398,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125.425,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.087,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.374,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.512,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 29.425,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.400,00 

 4260 Zakup energii 16.667,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 130,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.793,00 

 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 935,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.309,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  6.309,00 

80110  Gimnazja 860.757,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  860.757,00 
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  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 814.326,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 693.809,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 520.899,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.801,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101.209,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 14.500,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 120.517,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.000,00 

 4260 Zakup energii 25.669,00 

 4270 Zakup usług remontowych 16.000,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 520,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 12.900,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  4.000,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 

 4430 Różne opłaty i składki 6.700,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.812,00 

 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 1.316,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.431,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46.431,00 

80113  Dowożenie uczniów do szkół 206.674,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  206.674,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 205.751,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 118.396,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94.320,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.488,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.318,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.355,00 

 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 915,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 87.355,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39.000,00 

 4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 30.500,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 

 4430 Różne opłaty i składki 8.500,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.755,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 923,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 622,00 



 33 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 301,00 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19.980,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  19.980,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 19.980,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 19.980,00 

 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 6.980,00 

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 77.618,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  77.618,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 73.312,00 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 62.268,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.725,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.721,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.466,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.356,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 11.044,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.232,00 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3.032,00 

 4260 Zakup energii 940,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.840,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.306,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.306,00 

80150  Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 225.359,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  225.359,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 215.312,00 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 189.373,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146.488,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.308,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28.494,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.083,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 25.939,00 
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zadań 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.222,00 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7.222,00 

 4260 Zakup energii 2.786,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 306,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.403,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.047,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.047,00 

80152  Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach 
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 
innych typach szkół, liceach 
ogólnokształcących, technikach, branżowych 
szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej 
zasadniczej  szkoły zawodowej prowadzonych w 
branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 
artystycznych 57.013,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  57.013,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 54.494,00 

  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 45.230,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.107,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.331,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.817,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 975,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 9.264,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.178,00 

 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3.178,00 

 4260 Zakup energii 763,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 103,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.042,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.519,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.519,00 

80195  Pozostała działalność 35.300,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE   35.300,00 

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

 z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 35.300,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.000,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 

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

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.300,00 

851  OCHRONA ZDROWIA 27.300,00 

85153  Zwalczanie narkomanii 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 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26.300,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  26.300,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 17.300,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.000,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań  

 
9.300,00 

 4190 Nagrody konkursowe 1.000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 

 4220 Zakup środków żywności 700,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 

 4430 Różne opłaty i składki 600,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000,00 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.000,00 

852  POMOC SPOŁECZNA 634.168,85 

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 realizacją 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 5.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  5.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 5.000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 5.000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3.000,00 
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korpusu służby cywilnej 

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 16.500,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  16.500,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 16.500,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 16.500,00 

 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  16.500,00 

85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 50.931,08 

  WYDATKI BIEŻĄCE: 50.931,08 

  z tego:  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.600,00 

 3110 Świadczenia społeczne 34.600,00 

  2) wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych w części związanej 
z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego  16.331,08 

  - wydatki jako wkład własny do realizacji 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 – 16.331,08 zł  

 3119 Świadczenia społeczne 16.331,08 

85215  Dodatki mieszkaniowe 6.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  6.000,00 

  z tego:   

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 

 3110 Świadczenia społeczne 6.000,00 

85216  Zasiłki stałe 33.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 33.000,00 

  z tego:  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.000,00 

 3110 Świadczenia społeczne 33.000,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 461.112,77 

  WYDATKI BIEŻĄCE  461.112,77 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 360.091,50 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 330.500,00 
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 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254.000,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.000,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49.000,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.700,00 

 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4.800,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 29.591,50 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.121,50 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.000,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 4.000,00 

 4430 Różne opłaty  i składki 1.150,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.500,00 

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

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 2.000,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.478,50 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500,00 

 3110 Świadczenia społeczne 7.978,50 

  3) wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych w części związanej 
z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego  91.542,77 

  - wydatki związane z realizacją 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  

 2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 21.668,00 

 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.211,43 

 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.094,98 

 4127 Składki na Fundusz Pracy 268,36 

 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 4.800,00 

 4307 Zakup usług pozostałych 31.500,00 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 5.425,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  5.425,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 5.425,00 
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   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.065,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.200,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 760,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 105,00 

  b) wydatki związane z realizacją 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 34.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  34.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 33.000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 33.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 33.000,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 

 3110 Świadczenia społeczne  1.000,00 

85295  Pozostała działalność 10.200,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  10.200,00 

  z tego:  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.200,00 

 3110 Świadczenia społeczne  10.200,00 

  - prace społecznie użyteczne – 10.200,00 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 

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 5.016.470,00 

85501  Świadczenie wychowawcze 2.882.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  2.882.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 43.080,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 35.070,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.200,00 
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 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.850,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  5.300,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 720,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
 zadań 

 
8.010,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.200,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 440,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

 4430 Różne opłaty i składki 100,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.190,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami  
korpusu służby cywilnej 

  
700,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.838.920,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 

 3110 Świadczenia społeczne 2.838.770,00 

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

 
 
 

2.003.900,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  2.003.900,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 159.967,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 145.900,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
 
 

36.000,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  106.900,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 

 
14.067,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  500,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

 4430 Różne opłaty i składki 797,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.190,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

 
1.000,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.843.933,00 
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 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 

 3110 Świadczenia społeczne 1.843.783,00 

85504  Wspieranie rodziny 
 
 

60.570,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  60.570,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 58.420,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 51.600,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39.700,00 

 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  7.800,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.100,00 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 

 
6.820,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 

 4410 Podróże służbowe krajowe 
 
 
 
 

3.500,00 

 4430 Różne opłaty i składki 
 
 

50,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.190,00 

 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

 
500,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.150,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.150,00 

85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 7.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  7.000,00 

  z tego:  

  1) dotacja na zadania bieżące 7.000,00 

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

 
 
 

7.000,00 

85508  Rodziny zastępcze 63.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  63.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 63.000,00 

  a)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 

63.000,00 

 4430 Różne opłaty i składki 63.000,00 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 515.100,00 

90002  Gospodarka odpadami 321.500,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 321.500,00 
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  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 321.500,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.500,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.790,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.370,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 340,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 305.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 305.000,00 

  - wydatki związane z utrzymaniem czystości i 
porządku na terenie Gminy – 285.000,00 zł  

  - usuwanie wyrobów zawierających azbest – 
20.000,00 zł  

90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 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 

90013  Schroniska dla zwierząt 4.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  4.000,00 

  z tego:  

  1) dotacja na zadania bieżące 4.000,00 

 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 4.000,00 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 185.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE  115.000,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 115.000,00 

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 115.000,00 

 4260 Zakup energii 60.000,00 

 4270 Zakup usług remontowych 55.000,00 

  WYDATKI MAJĄTKOWE 70.000,00 

  z tego:  

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.000,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 

  - budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 
50.000,00 zł   

  - budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w 
miejscowości Wielkie Oczy (fundusz sołecki) – 
10.000,00 zł   
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  - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Kobylnica Ruska (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł  

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

  WYDATKI BIEŻĄCE  2.100,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 2.100,00 

  a) wydatki związane z realizacją 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 realizacją 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 

 
405.000,00 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 203.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 203.000,00 

  z tego:  

  1) dotacje na zadania bieżące 203.000,00 

 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 

 
203.000,00 

92116  Biblioteki 202.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 202.000,00 

  z tego:  

  1) dotacje na zadania bieżące 202.000,00 

 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 

 
202.000,00 

926  KULTURA FIZYCZNA 146.571,00 

92601  Obiekty sportowe 78.571,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 78.571,00 

  z tego:  

  1) wydatki jednostek budżetowych 
78.371,00 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 63.392,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49.020,00 
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 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.964,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.108,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 14.979,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 

 4260 Zakup energii 5.000,00 

 4430 Różne opłaty i składki 200,00 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.779,00 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 

92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  68.000,00 

  WYDATKI BIEŻĄCE 68.000,00 

   z tego:  

  1) dotacje na zadania bieżące 54.000,00 

 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 54.000,00 

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

  - upowszechnianie kultury fizycznej na terenie 
Gminy Wielkie Oczy poprzez organizację zawodów 
w warcabach 100-polowych - 1.500,00 zł  

  - upowszechnianie kultury fizycznej na terenie 
Gminy Wielkie Oczy poprzez organizację turniejów 
piłkarskich - 1.000,00 zł  

  - upowszechnianie kultury fizycznej na terenie 
Gminy Wielkie Oczy poprzez organizację rozgrywek 
unihokeja - 1.500,00 zł  

  2) wydatki jednostek budżetowych 14.000,00 

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.000,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 13.000,00 

 4190 Nagrody konkursowe 4.000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 

 4220 Zakup środków żywności 2.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 

  Wydatki budżetowe ogółem : 18.700.000,00 
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§ 10 
 

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 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. 
 
 

§ 12 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. 
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 7.052,70 Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 
(2% wpływów z podatku rolnego) 

Wpłata 

Gmina 
Przemyśl 

4.000,00 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Dotacja 
celowa 
przekazana 
gminie na 
zadania 
bieżące 
realizowane 
na podstawie 
porozumień 

Gmina 
Lubaczów 

7.000,00 Prowadzenie zadania z zakresu 
organizacji opieki nad dziećmi w wieku 
do 3 lat będących mieszkańcami  Gminy 
Wielkie Oczy 

Dotacja 
celowa 
przekazana 
gminie na 
zadania 
bieżące 
realizowane 
na podstawie 
porozumień 

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna w 
Wielkich 
Oczach 

202.000,00 Koszty bieżące działalności Bibliotek Dotacja  
podmiotowa 
otrzymana 
przez 
samorządow
ą instytucję 
kultury 

Centrum 
Kultury w 
Wielkich 
Oczach 

203.000,00 Koszty bieżące działalności Centrum 
Kultury 

Dotacja  
podmiotowa 
otrzymana 
przez 
samorządow
ą instytucję 
kultury 

Związek 
Międzygminny 

4.000,00 Wpłata składki członkowskiej 
Wpłata 
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„Ziemia 
Lubaczowska” 

 
 

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 

Podmiot 
wybrany w 
drodze 
konkursu 

1.500,00 Upowszechnianie kultury fizycznej na 
terenie Gminy Wielkie Oczy poprzez 
organizację zawodów w warcabach 100-
polowych - 1.500,00 zł 

Dotacja 
celowa na 
zadania 
bieżące 

Podmiot 
wybrany w 
drodze 
konkursu 

1.500,00 Upowszechnianie kultury fizycznej na 
terenie Gminy Wielkie Oczy poprzez 
organizację rozgrywek unihokeja - 
1.500,00 zł 

Dotacja 
celowa na 
zadania 
bieżące 

Podmiot 
wybrany w 
drodze 
konkursu 

1.000,00 Upowszechnianie kultury fizycznej na 
terenie Gminy Wielkie Oczy poprzez 
organizację turniejów piłkarskich - 
1.000,00 zł 

Dotacja 
celowa na 
zadania 
bieżące 

Podmiot 
wybrany w 
drodze 
zapytania 
ofertowego 

21.668,00 Reintegracja społeczna realizowana w 
projekcie pn. „Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym”  

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 2018 R. 

 
 
 

Lp. JEDNOSTKA OŚWIATOWA DOCHODY WYDATKI 

I Publiczna Szkoła Podstawowa 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 

II Publiczna Szkoła Podstawowa 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 

 Razem: 39.800,00 39.800,00 

 


