
Uchwała  Nr  XXV/ 158 /2005
Rady  Gminy  w  Cisnej

z dnia 28 stycznia 2005 roku
w   sprawie budŜetu  gminy na  2005 rok

        Działając na na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 , pkt.9 lit."d" , lit. "i" , pkt.10
i art.51 ust . 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U.z 2001r. Nr 142 , poz . 1591 z późniejszymi zmianami) , art.109 ust .1 ,
art. 122 , 124 , 128 , ust .2 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych  ( Dz.U.z 2003 roku Nr 15 , poz.148 z późniejszymi 
zmianami ) Rada Gminy w Cisnej 

uchwala  co  następuje  :

&  1

1. Ustala  się  dochody budŜetu gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1
    do niniejszej uchwały w wysokości 4.409.589 zł , w  tym  :

    a) dochody związane  z realizacją zadań  zakresu administracji rządowej 
        i  innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3  do
        niniejszej uchwały  w wysokości 434.943 zł.

2. Ustala się wydatki budŜetu gminy  na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 
    do niniejszej uchwały w wysokości  5.243.059 zł. w tym :

    a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
        i innych  zleconych Gminie  ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
        niniejszej  uchwały w wysokości  434.943 zł .

3. Ustala się deficyt  budŜetu w wysokości 833.470 zł .

4. Ustala się spłatę rat kredytu i poŜyczek w wysokości 348.950 zł .

5. Źródłem sfinansowania  wydatków nie znajdujących pokrycia w 
    planowanych dochodach  w wysokości  1.182.420 zł . ustala się kredyt
    bankowy oraz  poŜyczki .

6. Przychody związane z finansowaniem wydatków  nie znajdujących pokrycia 
    w planowanych dochodach  w wysokości 1.182.420 zł , w tym deficytu 
    w wysokości  833.470 zł . oraz rozchody  związane ze spłatą kredytu 
    określa  załącznik  Nr 4 do niniejszej uchwały  .



& 2

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 5.000 zł .

& 3

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 3.500 zł . 
i wydatków  w wysokości 6.500 zł , zgodnie z załącznikiem  Nr 5 do niniejszej
uchwały . 

& 4

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na  sprzedaŜ napojów 
alkoholowych na kwotę 66.000 zł i wydatki  na zadania wynikające z gminnego 
programu profilaktyki  i przeciwdziałania  alkoholizmowi na 2005 rok na kwotę
66.000 zł .

& 5

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości  175.000 zł
w tym :

- Biblioteka Publiczna                           90.000 zł         
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby         45.000 zł

     - Ośrodek Informacji Turystycznej       40.000 zł          
& 6

1. Ustala się dotacje z budŜetu gminy na realizację zadań własnych dla publicz-
    nych szkół i przedszkoli przy szkołach podstawowych  oraz szkolnych schro-
    nisk młodzieŜowych  prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz 
    Wspierania Szkoły Podstawowej w Wetlinie w kwocie ogółem 245.000 zł

     w tym  :
    - Szkoła  Podstawowa                                                 195.000 zł
    - Przedszkola przy szkołach podstawowych                 25.000 zł
    - Szkolne Schronisko MłodzieŜowe                              25.000 zł 

& 7

Ustala się środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Lesku w kwocie
250.000  zł  z  przeznaczeniem  na  remont  dróg  powiatowych  Majdan  –  Roztoki  –
Granica Państwa i Bukowiec – DołŜyca.

& 8

1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych 



   wydatków w ramach działów klasyfikacji budŜetowej  z wyjątkiem 
    dokonywania zmian wysokości wydatków majątkowych .

& 9

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i poŜyczek zaciąganych przez
Wójta Gminy w roku budŜetowym na pokrycie występującego w ciągu roku
deficytu budŜetu gminy na kwotę  100.000 zł .

& 10

Wójt gminy moŜe samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 200.000 zł .

& 11

UpowaŜnia się Wójta Gminy do  zaciągania długu związanego z finansowaniem 
wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 
1.182.420 zł i spłat rat kredytu i poŜyczek w wysokości 348.950 zł .

& 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

& 13

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2005 roku  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
 Województwa  Podkarpackiego .



Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXV/158/2005 Rady Gminy
z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie
budŜetu gminy na 2005 r.

Dział Wyszczególnienie (źródła dochodów )        Kwota zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 108.641
- czynsz dzierŜawny za obwody łowieckie
- pomoc finansowana z funduszy Unii Europejskiej- Program SAPARD
(II etap kanal. Cisna )

1.000

107.641

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę 67.200
- wpływy ze sprzedaŜy energii cieplej
- wpływy ze sprzedaŜy wody 
- wpływy ze sprzedaŜy energii elektrycznej

24.000
40.000

3.200

600 Transport i ł ączność 1.300

- wpływy z róŜnych dochodów 1.300

700 Gospodarka mieszkaniowa 885.019
- wpływy z dzierŜawy gruntów 
- wpływy z najmu majątku gminy 
w tym:
a) czynsze za lokale uŜytkowe (gabinet stomatolog. )
b) czynsz za lokal mieszkalny 
c) czynsz dzierŜawny za parking szalety
- wpływ ze sprzedaŜy działek 
- wpływy ze sprzedaŜy ratalnej budynków 
- wpływy z opłat za wieczyste uŜytkowanie nieruchomości gminy
- odsetki za zwłokę 
- sprzedaŜ nieruchomości

7.200
7.551

3.000
1.186
3.365

300.000
14.099

5.669
500

550.000

750 Administracja publiczna                 45.173
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami 
- wpływy z opłat za specyfikacje przetargowe, zwroty wydatków
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej

     39.673
          5.000

           500



751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej,
kontroli iochrony prawa oraz s ądownictwa           270
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami           270

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa       7.000

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminom ustawami        7.000

756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od inny ch
jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz 
wydatki zwi ązane z ich poborem 1.508.555

- wpływy z podatku rolnego
- wpływy z podatku leśnego
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłaconego formie karty podatkowej
- wpływy z podatku od nieruchomości
- wpływy podatku od środków transportowych 
- wpływy podatku od spadków i darowizn
- wpływy podatku od posiadania psów
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty miejscowej
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udział podatku dochodowym od osób prawnych
- odsetki za zwłokę
- wpływy z róŜnych opłat ( koszt upomnienia )
- wpływy z opłaty skarbowej

-  wpływy  z  opłat  za  wydanie  zezwoleń  na  sprzedaŜ  napojów
alkoholowych 

     17.000
   305.000

       3.000
   680.000
       1.200
       2.000
       1.350
          420
     45.000
       2.100
     60.000
   303.485
       1.000
     10.000
       1.000
     10.000

     66.000

758 RóŜne rozliczenia 1.177.091
- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach
bankowych

   970.846
   203.245

       3.000

801 Oświata i wychowanie      15.000

Wynajem pomieszczeń szkolnych      15.000



852 Pomoc społeczna   450.900
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami
- dotację na realizację własnych zadań bieŜących gmin na 
zasiłki i pomoc w naturze
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieŜących gmin
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

  388.000

    10.800

    52.100

854 Edukacyjna opieka wychowawcza     25.000

- wpływy z usług Szkolnych Schronisk MłodzieŜowych     25.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   118.440
- wpływy za zrzut ścieków sanitarnych do oczyszczalni
- wpływy za wywóz odpadów komunalnych
- refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników
interwencyjnych

 100.000
   10.000

      8.440
Ogółem dochody: 4.409.589



Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXV/ 158/ 2005 Rady Gminy
z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie
budŜetu gminy na 2005 r.

Wydatki bud Ŝetu Gminy Cisna na 2005 r.

Dział,
rozdz. Wyszczególnienie Kwota zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 151.870
01010

01030

01095

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
a) wydatki majątkowe 

Izby Rolnicze
a) wydatki bieŜące
w tym dotacje

Pozostała działalność
a) wydatki bieŜące

 150.000
150.000

370
370
370

1.500
1.500

020 Leśnictwo 3.095
02001 Gospodarka leśna 

a) wydatki bieŜące 
3.095
3.095

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i
 wod ę

 
45.300

40002 Dostarczanie wody
a) wydatki bieŜące
w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia

45.300
45.300

   12.000
600 Transport i ł ączno ść 364.500

60014

60016

60017

Drogi powiatowe
a) wydatki majątkowe
w tym:
-wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
Inwestycyjnych

Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieŜące
b) wydatki majątkowe

Drogi wewnętrzne 
a) wydatki bieŜące

250.000
250.000

250.000

74.500
34.500
40.000

40.000
 40.000

630 Turystyka     52.400  





63001

63003

Ośrodek Informacji Turystycznej
a) wydatki bieŜące
w tym dotacje
Zadania z zakresu upowszechniania turystyki
a) wydatki bieŜące

40.000
40.000
40.000
12.400
12.400

700 Gospodarka mieszkaniowa 162.265
70005

70095

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieŜące
Pozostała działaność
a) wydatki bieŜące

142.265
142.265

20.000
20.000

710 Działalno ść usługowa 8.000
71035 Cmentarze

a) wydatki bieŜące 8.000

8.000

750 Administracja publiczna 1.503.866
75011

75022

75023

75095

Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rady gmin
a) wydatki bieŜące

Urzędy gmin
a) wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe ( adaptacja UG + komputer )

Pozostała działalność
- wydatki bieŜące

39.673
39.673

39.673

54.200
54.200

1.401.493
694.493

534.293
707.000

8.500
8.500

751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i
Ochrony prawa oraz s ądownictwa 270

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony oraz sądownictwa
a) wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

270

270

45
754  Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciw po Ŝarowa 111.730



75412

75414

Ochotnicze straŜe poŜarne
a) wydatki bieŜące 
b) wydatki majątkowe

Obrona cywilna 
a) wydatki bieŜące
b) wydatki majątkowe

99.430
79.430
20.000

12.300
5.300

   7.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i o d innych
jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz 
wydatki zwi ązane z ich poborem 20.600

75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŜności
budŜetowych
a) wydatki bieŜące 
w tym:
- wynagrodzenia prowizyjne

20.600
20.600

11.400

757 Obsługa długu publicznego 15.000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t.

a) wydatki bieŜące
w tym:
- obsługa długu j.s.t.

15.000
15.000

15.000

758 RóŜne rozliczenia 5.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe

a) wydatki bieŜące
5.000
5.000

801 Oświata i wychowanie 1.395.496
80101

80104

80110

Szkoły Podstawowe
a) wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- dotacje dla Stowarzyszenia Wetlina
b) wydatki majątkowe

Przedszkola przy szkołach podstawowych
a) wydatki bieŜące 
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- dotacja dla Stowarzyszenia Wetlina 

Gimnazja
a) wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

759.379
729.379

398.782
195.000

30.000

75.600
75.600

41.240
25.000

393.687
393.687

289.181



80113

80114

801146

DowoŜenie uczniów do szkół
a) wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół
a) wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieŜące

86.600
86.600

29.634

75.340
75.340

  68.683

4.890
4.890

851 Ochrona zdrowia 66.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieŜące
66.000
66.000

852 Pomoc społeczna 568.943
85212

85213

85214

85215

85219

85295

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
a) wydatki bieŜące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne 
a) wydatki bieŜące

Dodatki mieszkaniowe 
a) wydatki bieŜące 

Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieŜące 
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostała działalność
a) wydatki bieŜące

360.500
360.500

6.635

3.400
3.400

46.900
46.900

50.000
50.000

93.143
93.143

77.843

15.000
15.000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24.000
85395 Pozostała działalność

a) wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

24.000
24.000

13.050

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 120.892



Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXV/158/2005 Rady Gminy

85401

85417

85446

Świetlice szkolne
a) wydatki bieŜące 
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Szkolne Schroniska MłodzieŜowe
a) wydatki bieŜące 
w tym:
- usługi remontowe
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacja dla Stowarzyszenia Wetlina
b) wydatki majątkowe (SSM Wetlina )
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieŜące

38.652
38.652

32.160
82.000
72.000

20.000
19.998
25.000
10.000

240
240

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 330.557
90001

90003

90004

90015

90095

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) wydatki bieŜące 
w tym:
- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń
Oczyszczanie miast i wsi
a) wydatki bieŜące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki bieŜące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki bieŜące
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
a) wydatki bieŜące 
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe(PKS Cisna + chodnik )

134.090
134.090

82.090
29.500
29.500
2.000
2.000

75.600
25.600
50.000
89.367
31.367

21.667
58.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 135.000
92109

92116

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieŜące
w tym: 
- dotacje
Biblioteki
a) wydatki bieŜące
w tym: 
- dotacje

45.000
45.000

45.000
90.000
90.000

90.000

926 Kultura fizyczna i sport 158.275
92601 Obiekty sportowe

a) wydatki majątkowe
158.275
158.275

Ogółem wydatki: 5.243.059



z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie
budŜetu gminy na 2005 r.

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYDATKI NA

REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ

I DOCHODY
 Lp. Dział,

rozdział
- nazwa - źródło Kwota zł

1. 750 Administracja publiczna 39.673
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
z zakresu spraw obywatelskich 39.673

2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 270
- dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowe oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 
aktualizację rejestrów wyborców 270

3. 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 7.000

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
na obronę cywilną 7.000

4. 852 Pomoc społeczna 388.000
- dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na
realizacje zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego 

- dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 
składki zdrowotne

- dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz
Innych zadań zleconych gminie ustawami na zasiłki i 
pomoc w naturze

360.500

3.400

24.100
Ogółem: 434.943



II WYDATKI
Lp. Dział,

rozdział
- nazwa - źródło    Kwota zł 

1. 750 Administracja publiczna 39.673

Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 

39.673
39.673

39.673

2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 270

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
 ochrony prawa oraz sądownictwa
a) wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

270
270

45

3. 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 7.000

75414 Obrona cywilna
a) wydatki majątkowe

7.000
7.000

4. 852 Pomoc społeczna 388.000

85212

85213

85214

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne
a) wydatki bieŜące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne
a) wydatki bieŜące

360.500
360.500

6.635

3.400
3.400

24.100
24.100

Ogółem: 434.943



Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXV /158/ 2005 Rady Gminy
z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie
budŜetu gminy na 2005 r.

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIE WYDATKÓW
NIE MAJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH

ORAZ ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ RAT POśYCZEK I KREDYTÓW

Przychody
Paragraf Wyszczególnienie Kwota zł
952 Przychody  z  zaciągniętych

kredytów i poŜyczek na rynku
krajowym 1.182.420

Rozchody
Paragraf Wyszczególnienie Kwota zł
992 Spłaty otrzymanych poŜyczek

I kredytów krajowych 348.950



Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXV / 158 / 2005 Rady Gminy
z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie
budŜetu gminy na 2005 r.

Przychody i wydatki funduszy celowych ( w złotych )

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan funduszu
obrotowego na 
początek roku

      Przychody         Wydatki Stan funduszu
obrotowego na
koniec roku

        3.000        3.500         6.500          0


