
 

str. 1 
 

Uchwała budżetowa Nr V/8/2011 

Rady Gminy w Cisnej 

z dnia 24 lutego 2011 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. “d”, lit. “i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 

214, 215, 217, 235, 236, 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 

poz. 1241) Rada Gminy w Cisnej 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2011 rok w wysokości  8.873.272 zł 

w tym: 

 dochody bieżące        6.059.720 zł 

 dochody majątkowe        2.813.552 zł 

w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 

010 Rolnictwo i łowiectwo        1.280.170 zł 

a) dochody bieżące                1.000 zł 

 czynsz dzierżawny za obwody łowieckie           1.000 zł 

b) dochody majątkowe        1.279.170 zł 

 dofinansowanie przez NFOŚ i GW „rozbudowy oczyszczalni 

 ścieków w Wetlinie ze środków pochodzących z funduszu SIDA    462.182 zł 

 refundacja środków w ramach działań objętych PROW na  

lata 2007-2013           816.988 zł 

020 Leśnictwo              22.700 zł 

a) dochody bieżące              22.700 zł 

 wpływy ze sprzedaży drewna z mienia komunalnego         22.700 zł 
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400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę     119.400 zł 

a) dochody bieżące            119.400 zł 

 wpływy ze sprzedaży energii cieplnej          35.000 zł 

 odsetki od nieterminowo regulowanych należności              200 zł 

 wpływy ze sprzedaży wody            80.000 zł 

 odsetki od nieterminowo regulowanych należności              200 zł 

 wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej            4.000 zł 

700 Gospodarka mieszkaniowa         790.383 zł 

a) dochody bieżące            120.383 zł 

 wpływy z dzierżawy gruntów             4.817 zł 

 czynsz za lokale socjalne              2.200 zł 

 czynsze za lokale użytkowe            19.100 zł 

 czynsz za lokal mieszkalny              8.100 zł 

 wpływy z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne w lokalach użytkowych         500 zł 

 wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy       12.366 zł 

 odsetki za zwłokę               2.000 zł 

 renta planistyczna             16.000 zł 

 opłata parkingowa             55.000 zł 

 wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)               300 zł 

b) dochody majątkowe           670.000 zł 

 wpływ ze sprzedaży działek          670.000 zł 

710 Działalność usługowa               1.000 zł 

a) dochody bieżące                1.000 zł 

 opłata za miejsce na cmentarzu             1.000 zł 

750 Administracja publiczna            42.523 zł 

a) dochody bieżące              42.523 zł 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań  

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  

zleconych gminie ustawami            42.523 zł 

 Urzędy Wojewódzkie            42.223 zł 

 kwalifikacja wojskowa                 300 zł 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa                    299 zł 

a) dochody bieżące                   299 zł 



 

str. 3 
 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań  

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  

zleconych gminie ustawami / prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców/     299 zł 

756 Dochody od osób prawych, osób fizycznych i od innych jednostek  

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

 poborem          2.937.766 zł 

a) dochody bieżące         2.937.766 zł 

 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych      455.000 zł 

 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych      675.000 zł 

 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych         20.500 zł 

 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych           1.800 zł 

 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych           3.500 zł 

 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych       400.000 zł 

 wpływy podatku od środków transportowych  j.g.u.          1.000 zł 

 wpływy podatku od środków transportowych os. fiz.          7.150 zł 

 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego  

w formie karty podatkowej              3.000 zł 

 wpływy podatku od spadków i darowizn            5.000 zł 

 wpływy z opłaty skarbowej            20.000 zł 

 wpływy z opłaty targowej              5.000 zł 

 wpływy z opłaty miejscowej          100.000 zł 

 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   100.000 zł 

 podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.       100.000 zł 

 podatek od czynności cywilnoprawnych os.pr.         20.000 zł 

 odsetki za zwłokę (os. fiz. 2.000 zł, os.pr. 200 zł)           2.200 zł 

 wpływy z różnych opłat (koszt upomnienia)            2.000 zł 

 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych      601.657 zł 

 udział w podatku dochodowym od osób prawnych         10.000 zł 

 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 

 w związku z utratą dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

 w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody za 2010 rok      404.959 zł 

758 Różne rozliczenia        1.659.849 zł 

a) dochody bieżące         1.659.849 zł 

 część oświatowa subwencji ogólnej      1.319.440 zł 
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 część wyrównawcza subwencji ogólnej        327.062 zł 

 część równoważąca subwencji ogólnej            8.347 zł 

 odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych        5.000 zł 

801 Oświata i wychowanie           220.000 zł 

a) dochody bieżące            220.000 zł 

 wynajem pomieszczeń szkolnych           30.000 zł 

 odpłata za obiady w stołówce szkolnej        190.000 zł 

852 Pomoc społeczna           541.600 zł 

a) dochody bieżące            541.600 zł 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

 gminie ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 

 z ubezpieczenia społecznego        485.200 zł 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych  

zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej        3.000 zł 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych  

zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe               3.700 zł 

 dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe      25.300 zł 

 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie 

ośrodka pomocy społecznej            20.400 zł 

 dochody gminy za realizację zadań zleconych (zaliczki alimentacyjne)        4.000 zł 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza         150.000 zł 

a) dochody bieżące            150.000 zł 

 wpływy z usług Szkolnych Schronisk Młodzieżowych      150.000 zł 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       243.200 zł 

a) dochody bieżące            243.200 zł 

 wpływy za zrzut ścieków sanitarnych do oczyszczalni      170.000 zł 

 odsetki od nieterminowych wpłat                200 zł 

 wpływy za wywóz odpadów komunalnych          70.000 zł 

 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           3.000 zł 
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926 Kultura fizyczna            864.382 zł 

92601 Obiekty sportowe           864.382 zł 

a) dochody majątkowe           864.382 zł 

 dofinansowanie hali sportowej ze środków RPO (zaliczka)      864.382 zł 

 

2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2011 rok w wysokości   8.851.581 zł 

w tym: 

 wydatki bieżące         6.015.681 zł 

 wydatki majątkowe         2.835.900 zł 

w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

 

010 Rolnictwo i łowiectwo           691.446 zł 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi       690.000 zł 

a) wydatki majątkowe           690.000 zł 

 inwestycje i zakupy inwestycyjne         690.000 zł 

w tym:  

 na programy finansowane z udziałem środków funduszu SIDA    462.182 zł 

01030 Izby rolnicze                   446 zł 

a) wydatki bieżące                   446 zł 

w tym:  

 dotacje na zadania bieżące                 446 zł 

01095 Pozostała działalność               1.000 zł 

a) wydatki bieżące                1.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych             1.000 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         1.000 zł 

 

020 Leśnictwo                3.100 zł 

02001 Gospodarka leśna               3.100 zł 

a) wydatki bieżące                3.100 zł 

 wydatki jednostek budżetowych             3.100 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone           1.100 zł 
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 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         2.000 zł 

 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę       77.200 zł 

40002 Dostarczanie wody             77.200 zł 

a) wydatki bieżące              77.200 zł 

 wydatki jednostek budżetowych           77.200 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone         15.600 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       61.600 zł 

 

600 Transport i łączność           150.000 zł 

60016 Drogi publiczne gminne            50.000 zł 

a) wydatki bieżące              50.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych           50.000 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (w tym  

odśnieżanie 50.000 zł)           50.000 zł 

60017 Drogi wewnętrzne             20.000 zł 

a) wydatki bieżące              20.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych           20.000 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       20.000 zł 

60078 Usuwanie skutków klęsk powodziowych          80.000 zł 

a) wydatki majątkowe             80.000 zł 

 inwestycje i zakupy inwestycyjne           80.000 zł 

 

630 Turystyka              85.000 zł 

63001 Ośrodek Informacji Turystycznej           75.000 zł 

a) wydatki bieżące              75.000 zł 

w tym:  

 dotacje na zadania bieżące                 75.000 zł 

63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki         10.000 zł  

a) wydatki bieżące              10.000 zł 
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 wydatki jednostek budżetowych           10.000 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       10.000 zł 

 

700 Gospodarka mieszkaniowa          195.800 zł 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami        171.800 zł 

a) wydatki bieżące              57.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych           57.000 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone           5.000 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       52.000 zł  

b) wydatki majątkowe           114.800 zł 

 inwestycje i zakupy inwestycyjne (wykup gruntów)      114.800 zł 

70095 Pozostała działalność             24.000 zł 

a) wydatki bieżące              24.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych           24.000 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        24.000 zł 

 

710 Działalność usługowa             52.000 zł 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego          50.000 zł 

a) wydatki bieżące              50.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych           50.000 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych        50.000 zł 

71035 Cmentarze                2.000 zł 

a) wydatki bieżące                2.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych             2.000 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         2.000 zł 

 

720 Informatyka              60.900 zł 

72095 Pozostała działalność             60.900 zł 
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a) wydatki majątkowe             60.900 zł 

 inwestycje i zakupy inwestycyjne 

w tym na programy finansowane z udziałem środków RPO  

(projekt „PSeAP” )              60.900 zł 

750 Administracja publiczna       1.475.337 zł 

75011 Urzędy wojewódzkie           137.421 zł 

a) wydatki bieżące            137.421 zł 

 wydatki jednostek budżetowych         137.421 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone       131.521 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         5.900 zł 

75022 Rady Gmin              82.000 zł 

a) wydatki bieżące              82.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych             4.000 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         4.000 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych          78.000 zł 

75023 Urzędy gmin         1.227.616 zł 

a) wydatki bieżące         1.227.616 zł 

 wydatki jednostek budżetowych      1.227.616 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone       972.116 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     255.500 zł 

75045 Kwalifikacja wojskowa                 300 zł 

a)  wydatki bieżące                   300 zł 

 wydatki jednostek budżetowych                300 zł 

w tym: 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            300 zł 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego         13.000 zł 

a) wydatki bieżące              13.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych           13.000 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       13.000 zł 
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75095 Pozostała działalność             15.000 zł 

a) wydatki bieżące              15.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych             3.000 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         3.000 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)                        12.000 zł 

 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  

prawa oraz sądownictwa                   299 zł 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  

prawa oraz sądownictwa                   299 zł 

a) wydatki bieżące                   299 zł 

 wydatki jednostek budżetowych                299 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone              299 zł 

 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa        99.800 zł 

75412 Ochotnicze straże pożarne            95.800 zł 

a)  wydatki bieżące              75.800 zł 

 wydatki jednostek budżetowych           65.800 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone         10.000 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       55.800 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych           10.000 zł 

b) wydatki majątkowe             20.000 zł 

 inwestycje i zakupy inwestycyjne           20.000 zł 

75414 Obrona cywilna               2.000 zł 

a) wydatki bieżące                2.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych             2.000 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone           1.000 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         1.000 zł 

75421 Zarządzanie kryzysowe              2.000 zł 



 

str. 10 
 

a) wydatki bieżące                2.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych             2.000 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone           1.000 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         1.000 zł 

 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem      30.100 zł 

75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych      30.100 zł 

a) wydatki bieżące              30.100 zł 

 wydatki jednostek budżetowych           30.100 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone         18.000 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       12.100 zł 

 

757 Obsługa długu publicznego          200.000 zł 

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t     200.000 zł 

a) wydatki bieżące            200.000 zł 

 obsługa długu publicznego j.s.t         200.000 zł 

 

758 Różne rozliczenia             21.200 zł 

75818 Rezerwy ogólne i celowe            21.200 zł 

a) wydatki bieżące              21.200 zł 

 wydatki jednostek budżetowych           21.200 zł 

w tym: 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       21.200 zł 

 

801 Oświata i wychowanie        2.179.197 zł 

80101 Szkoły Podstawowe        1.059.911 zł 

a) wydatki bieżące         1.059.911 zł 

 wydatki jednostek budżetowych       1.020.615 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone       935.615 zł 
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 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       85.000 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych          39.296 zł 

80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych       146.310 zł 

 a) wydatki bieżące            146.310 zł 

 wydatki jednostek budżetowych         138.954 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone       132.954 zł 

  wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         6.000 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych            7.356 zł 

80110 Gimnazja            544.130 zł 

a) wydatki bieżące              544.130 zł 

 wydatki jednostek budżetowych         519.570 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone       449.570 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       70.000 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych          24.560 zł 

80113 Dowożenie uczniów do szkół (w tym niepełnosprawnych)      109.778 zł 

a) wydatki bieżące            109.778 zł 

 wydatki jednostek budżetowych         109.778 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone         44.778 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       65.000 zł 

80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół       118.400 zł 

a) wydatki bieżące            118.400 zł 

 wydatki jednostek budżetowych         118.400 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone       110.400 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         8.000 zł 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            9.200 zł 

a) wydatki bieżące                9.200 zł 

 wydatki jednostek budżetowych             9.200 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         9.200 zł 
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80148 Stołówki szkolne i przedszkolne         191.468 zł 

a) wydatki bieżące            191.468 zł 

 wydatki jednostek budżetowych         191.468 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone       101.468 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       90.000 zł 

 

851 Ochrona zdrowia           100.000 zł 

85153 Zwalczanie narkomanii            10.000 zł 

a) wydatki bieżące              10.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych           10.000 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone           5.000 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         5.000 zł 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi           90.000 zł 

a) wydatki bieżące              90.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych           65.000 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone         27.800 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       37.200 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych          25.000 zł 

 

852 Pomoc społeczna           756.279 zł 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie          2.000 zł 

a) wydatki bieżące                2.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych             2.000 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         2.000 zł 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   484.400 zł 

a) wydatki bieżące            484.400 zł 

 wydatki jednostek budżetowych           22.494 zł 

             w tym:  
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 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone           9.983 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       12.511 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych        461.906 zł 

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           3.800 zł 

a) wydatki bieżące                3.800 zł 

 wydatki jednostek budżetowych             3.800 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone           3.800 zł 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

 i rentowe                45.700 zł 

a) wydatki bieżące              45.700 zł 

w tym: 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych           45.700 zł 

85215 Dodatki mieszkaniowe             28.000 zł 

a) wydatki bieżące               28.000 zł 

w tym: 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych           28.000 zł 

85216 Zasiłki stałe               25.300 zł 

a) wydatki bieżące               25.300 zł 

w tym: 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych           25.300 zł 

85219 Ośrodki pomocy społecznej           137.079 zł 

a) wydatki bieżące             137.079 zł 

 wydatki jednostek budżetowych          137.079 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone       123.189 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        13.890 zł 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze           2.000 zł 

a) wydatki bieżące                 2.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych              2.000 zł 

             w tym:  
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 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych           2.000 zł 

85295 Pozostała działalność              28.000 zł 

a) wydatki bieżące               28.000 zł 

w tym: 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie 20.000 zł,  

prace społ. użyt. 8.000 zł)            28.000 zł 

 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza          111.512 zł 

85401 Świetlice szkolne              26.342 zł 

a) wydatki bieżące               26.342 zł  

w tym: 

 wydatki jednostek budżetowych           26.342 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone        21.342  zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          5.000 zł 

 

85415 Pomoc materialna dla uczniów              1.000 zł 

a) wydatki bieżące                 1.000 zł 

w tym: 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych             1.000 zł 

85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe            83.990 zł 

a) wydatki bieżące               83.990 zł 

 wydatki jednostek budżetowych            83.990 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone         43.990 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        40.000 zł 

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          180 zł 

a) wydatki bieżące                              180 zł 

 wydatki jednostek budżetowych                           180 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                      180 zł 

 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       443.391 zł 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód               216.190 zł 
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a) wydatki bieżące                216.190 zł 

 wydatki jednostek budżetowych             216.190 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone         136.390 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             79.800 zł 

90003 Oczyszczanie miast i wsi              102.455 zł 

a) wydatki bieżące                102.455 zł 

 wydatki jednostek budżetowych             102.455 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone              24.855 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             77.600 zł 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                    1.500 zł 

a) wydatki bieżące                        1.500 zł 

 wydatki jednostek budżetowych                  1.500 zł 

w tym: 

 wydatki związane z realizacją ich  zadań statutowych                 1.500 zł 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                40.000 zł 

a) wydatki bieżące                    40.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych                 40.000 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             40.000 zł 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za  

korzystanie ze środowiska                   10.000 zł 

a) wydatki bieżące                       10.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych                 10.000 zł 

             w tym:  

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             10.000 zł 

90095 Pozostała działalność                   73.246 zł 

a) wydatki bieżące                    73.246 zł 

 wydatki jednostek budżetowych                73.246 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia  i składki od nich naliczone              50.246 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             23.000 zł 



 

str. 16 
 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            225.820 zł 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            168.500 zł 

a) wydatki bieżące                168.500 zł 

w tym: 

 dotacje na zadania bieżące                  168.500 zł 

92116 Biblioteki                    57.320 zł 

a) wydatki bieżące                    57.320 zł 

w tym:  

 dotacje na zadania bieżące                  57.320 zł 

 

926 Kultura fizyczna         1.893.200 zł 

92601Obiekty sportowe           1.893.200 zł 

a) wydatki bieżące               23.000 zł 

 wydatki jednostek budżetowych           23.000 zł 

w tym 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       23.000 zł 

b) wydatki majątkowe (hala sportowa w Cisnej I etap)       1.870.200 zł 

 inwestycje i zakupy inwestycyjne                  1.870.200 zł 

w tym 

 na programy finansowane z udziałem środków RPO     864.382 zł 

 

3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 21.691 zł, z przeznaczeniem na 

pokrycie spłat kredytów i pożyczek w kwocie 21.691 zł. 

 

4. Określa się przychody budżetu w wysokości 1.537.297 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek § 952 „Przychody z zaciągniętych 

kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w wysokości 1.537.297 zł. 

 

5. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.558.988 zł w tym: 

 § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w wysokości 

816.988 zł  
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  § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w wysokości 

742.000 zł. 

§ 2 

1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji 

 rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie       528.022 zł 

tym : 

 

750 Administracja publiczna             42.523 zł 

a) dochody bieżące               42.523 zł 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  

gminie ustawami: 

 z zakresu spraw obywatelskich           42.223 zł 

 z zakresu kwalifikacji wojskowej               300 zł 

 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

oraz sądownictwa                    299 zł 

a) dochody bieżące                    299 zł 

 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowe oraz innych zadań zleconych gminie  

ustawami na aktualizację rejestrów wyborców               299 zł 

 

852 Pomoc społeczna            485.200 zł 

a) dochody bieżące             485.200 zł 

 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań  

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  

zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe  

z ubezpieczenia społecznego          485.200 zł 

 

2. Wyodrębnia się wydatki związane realizacją zadań zakresu administracji  

rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie       528.022 zł  

w tym: 
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750 Administracja publiczna             42.523 zł 

75011 Urzędy wojewódzkie              42.223 zł 

a) wydatki bieżące               42.223 zł 

 wydatki jednostek budżetowych            42.223 zł 

w tym: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczone           42.223 zł 

75045 Kwalifikacja wojskowa                 300 zł 

a)  wydatki bieżące                   300 zł 

 wydatki jednostek budżetowych  

w tym: 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            300 zł 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  

prawa oraz sądownictwa                   299 zł 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  

prawa oraz sądownictwa                   299 zł 

a) wydatki bieżące                    299 zł 

 wydatki jednostek budżetowych                 299 zł 

w tym: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczone                299 zł 

 

852 Pomoc społeczna            485.200 zł 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz  

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    484.400 zł 

a) wydatki bieżące             484.400 zł 

 wydatki jednostek budżetowych            22.494 zł 

w tym: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczone             9.983 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         12.511 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych         461.906 zł 

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              800 zł 
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a) wydatki bieżące                   800 zł 

 wydatki jednostek budżetowych                800 zł 

             w tym:  

 wynagrodzenia i składki od nich naliczone                      800 zł 

 

§ 3 

Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 9.000 zł, oraz rezerwę celową 

w kwocie 12.200 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 

§ 4 

1. Wyodrębnia się dochody budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z tytułu  wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 

100.000 zł oraz wydatki na realizację zadań wynikające z: 

 Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie  

90.000 zł 

 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w kwocie 10.000 zł 

 

2.  Wyodrębnia się dochody budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 

środowiska jako wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000 zł, 

które przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej – za wprowadzanie gazów i płynów do powietrza oraz za wprowadzanie ścieków do 

wód. 

 

§ 5 

Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 w wysokości 300.820 zł  

 

§ 6 

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych w kwocie ogółem 446 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
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§ 7 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 z 

wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 150.000 zł 

 

§ 8 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na: 

 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 

150.000 zł 

 spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.537.297 zł 

 w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 

 udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 816.988 zł 

 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 

roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 


