
R A D A  G M I N Y  UCHWAŁA NR XLV/310/2017
Rady Gminy Zarszyn 

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 
u st.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Zarszyn

uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 34.164.649,89 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie -32.782.133,25 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie -  1.382.516,64 zł

2. Plan dochodów budżetu określa poniższa tabela:

Klasyfikacja
Źródło dochodów Plan ogółem w 

złDział Rozdział
010 ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO 2.600,00

01095 Pozostała działalność 2.600,00
Dochody bieżące, w tym: 2.600,00
Dzierżawa z obwodów kół łowieckich 2.500,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych

100,00

020 LEŚNICTWO 110.000,00
02001 Gospodarka leśna 110.000,00

Dochody majątkowe , w tym: 110.000,00
Wpływy ze sprzedaży drewna 110.000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 230.000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 230.000,00

Dochody bieżące, w tym: 167.000,00
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 37.000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 100.000,00
Dochody z tytułu usług -  refaktury za energię i gaz 30.000,00
Dochody majątkowe, w tym: 63.000,00
Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych -  sprzedaż 
działek

63.000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.000,00
71035 Cmentarze 3.000,00

Dochody bieżące, w tym: 3.000,00
Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym 3.000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66.894,00
75011 Urzędy wojewódzkie 66.794,00

Dochody bieżące, w tym: 66.794,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych

66.794,00
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75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00

Dochody bieżące, w tym: 100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych

100,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI 1 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.911,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa

1.911,00

Dochody bieżące, w tym: 1.911,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych

1.911,00

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 1 OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

7.206.016,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.500,00
Dochody bieżące, w tym: 2.500,00
Wpłaty z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, 
opłacanych w formie karty podatkowej

2.500,00

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

791.000,00

Dochody bieżące, w tym: 791.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości 670.000,00
Wpływy z podatku rolnego 30.000,00
Wpływy z podatku leśnego 73.000,00
Wpływy z podatku od środków transportu 17.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000,00

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

1.673.000,00

Dochody bieżące, w tym: 1.673.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości 850.000,00
Wpływy z podatku rolnego 560.000,00
Wpływy z podatku leśnego 12.000,00
Wpływy z podatku od środków transportu 170.000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30.000,00
Wpływy z opłaty targowej 1.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50.000,00

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

114.000,00

Dochody bieżące, w tym: 114.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 87.000,00
Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych 7.000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.625.516,00
Dochody bieżące, w tym: 4.625.516,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.605.516,00
Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych 20.000,00
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758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13.152.298,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego

7.709.305,00

Dochody bieżące, w tym: 7.709.305,00
Część oświatowa subwencji ogólnej 7.709.305,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.210.246,00
Dochody bieżące, w tym: 5.210.246,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.210.246,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 232.747,00
Dochody bieżące, w tym: 232.747,00
Cześć równoważąca subwencji ogólnej 232.747,00

801 OŚWIATA 1 WYCHOWANIE 241.690,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 241.690,00
Dochody bieżące, w tym: 241.690,00
Wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach 
przedszkolnych

10.000,00

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach 
przedszkolnych przez sąsiednie gminy

19.340,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych

212.350,00

852 POMOC SPOŁECZNA 678.550,00
85202 Domy pomocy społecznej 29.000,00

Dochody bieżące, w tym: 29.000,00
Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 29.000,00

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

52.500,00

Dochody bieżące, w tym: 52.500,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych

38.400,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych

14.100,00

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

196.800,00

Dochody bieżące, w tym: 196.800,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych

196.800,00

85216 Zasiłki stałe 108.300,00
Dochody bieżące, w tym: 108.300,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych

108.300,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 86.310,00
Dochody bieżące, w tym: 86.310,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych

86.310,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 114.640,00
Dochody bieżące, w tym: 114.640,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych

74.900,00
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Wpływy za usługi opiekuńcze 39.600,00
Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych 140,00

85295 Pozostała działalność 91.000,00
Dochody bieżące, w tym: 91.000,00
Wpływy za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych 10.000,00
Wpływy z opłat od pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior+" w 
Zarszynie

27.000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych (DD"Senior+")

54.000,00

855 Rodzina 10.967.800,00
85501 Świadczenia wychowawcze 6.452.000,00

Dochody bieżące, w tym: 6.452.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych gminom związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu 
dzieci

6.452.000,00

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

3.995.800,00

Zwroty zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez 
podopiecznych w latach poprzednich

2.700,00

Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń 
rodzinnych

500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych

3.974.200,00

Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych 18.400,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 520.000,00

Dochody bieżące, w tym: 50.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących

50.000,00

Dochody majątkowe 470.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy

470.000,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA 666.500,00
90002 Gospodarka odpadami 658.000,00

Dochody bieżące, w tym: 658.000,00
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 658.000,00

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

8.500,00

Dochody bieżące, w tym: 8.500,00
Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze 
środowiska

8.500,00

921 KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 537.390,89
92195 Pozostała działalność 537.390,89

Dochody bieżące, w tym: 97.874,25
Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których 
mowa w art. 5 ust. lp kt 2 i 3 ustawy o f.p.

97.874,25

w tym:
na realizację zadania „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką 
pogranicza polsko-słowackiego" w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja

97.874,25
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z tego:
- środki z budżetu państwa 5.437,77
z tego refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. 5.290,86
- środki unijne 92.436,48
z tego refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. 75.865,14
Dochody majątkowe, w tym: 439.516,64
Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których 
mowa w art. 5 ust. lp kt 2 i 3 ustawy o f.p.

439.516,64

w tym:
Na realizację zadania „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką 
pogranicza polsko-słowackiego" w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja

100.369,64

z tego:
- środki z budżetu państwa jako refundacja poniesionych 

wydatków w 2017 roku
5.576,08

-środki unijne jako refundacja poniesionych 
wydatków w 2017 roku

94.793,56

Na realizację zdania „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i 
zaadoptowanie jego części na regionalne Centrum pamięci 
Kardynała Wojtyły" w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW)

339.147,00

926 KULTURA FIZYCZNA 300.000,00
92601 Obiekty sportowe 300.000,00

Dochody majątkowe, w tym: 300.000,00
Dotacja celowa otrzymana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej na zadania "Przebudowa boiska sportowego w Bażanówce"

300.000,00

RAZEM DOCHODY 34.164.649,89

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości 34.731.165,70 zł, z tego:

I) Wydatki bieżące w wysokości: 30.674.363,89 zł
w tym na:

1) wydatki jednostek budżetowych, 
w tym na:

17.085.495,57 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.467.394,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.618.101,57 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.933.767,03 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.012.087,00 zł
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których 

mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3
263.014,29 zł

5) obsługa długu 380.000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości: 4.056.801,81 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.056.801,81 zł

w tym dotacja na inwestycje 325.501,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

883.000,00 zł
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2. Szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem grup przedstawia poniższa tabela:

KLASYFIKACJA
Wyszczególnienie Plan na rok 2018Dział Rozdział

010 ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO 137.678,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 125.578,00
- Wydatki bieżące 2.000,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 2.000,00
w tym na:

wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań 2.000,00
- Wydatki majątkowe 123.578,00
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00
w tym na zadania:
„Projekt budowlany sieci wodno -  kanalizacyjnej na terenie 
Gminy Zarszyn"

20.000,00

„Wykonanie sieci wodno -  kanalizacyjnej na terenie Gminy 
Zarszyn"

73.578,00

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Besko 
na realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej 
dosyłowej w miejscowości Mymoń i Sieniawa"

30.000,00

01030 Izby rolnicze 12.000,00
- Wydatki bieżące 12.000,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 12.000,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań 12.000,00

01095 Pozostała działalność 100,00
- Wydatki bieżące 100,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 100,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań 100,00

020 LEŚNICTWO 95.830,00
02001 Gospodarka leśna 95.830,00

- Wydatki bieżące 95.830,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 95.830,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.830,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87.000,00

400 WYTWARZANIE 1 ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ, GAZ 1 WODĘ

89.040,00

40002 Dostarczanie wody 89.040,00
- Wydatki bieżące 89.040,00
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w tym na:
dotacje na zadania bieżące 89.040,00

600 TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ 549.353,08
60016 Drogi publiczne gminne 390.000,00

- Wydatki bieżące 315.000,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych: 315.000,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 315.000,00
- Wydatki majątkowe 75.000,00
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: 75.000,00
„Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 28 (ul. 
Podkarpacka) z drogą gminną Nr 117638R (ul. Rolna) 
w Zarszynie"

60.000,00

„Wykonanie projektu drogi gminnej położonej na działce o nr 
1135 przy ulicy Rodzinnej, drogi gminnej położonej na działce 
o nr 658 przy ulicy Północnej, drogi gminnej położonej na 
działce o nr 625 przy ulicy Słonecznej, drogi gminnej 
położonej na działkach o nr 876 i 856 przy ulicy Lipowej w 
Nowosielcach

15.000,00

60017 Drogi wewnętrzne 151.353,08
- Wydatki bieżące 120.000,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych: 120.000,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120.000,00
- Wydatki majątkowe 31.353,08
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.353,08
z tego:
Wykonanie projektu drogi wewnętrznej położonej na 
działkach o nr 1122/6 i 1120 przy ulicy Brzozowej i drogi 
wewnętrznej położonej na działce o nr 864 przy ulicy 
Pogodnej w Nowosielcach

7.500,00

Remont drogi nr 191 w Jaćmierzu -  nawierzchnia 
asfaltowa

23.853,08

60095 Pozostała działalność 8.000,00
- Wydatki bieżące 8.000,00
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych 8.000,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych celów 8.000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 642.500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 642.500,00

- Wydatki bieżące 182.500,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 182.500,00
w tym na:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 180.500,00
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- Wydatki majątkowe 460.000,00
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 460.000,00
z tego na:
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie 100.000,00
Zakup działek pod przepompownie 10.000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

350.000,00

w tym realizacja projektu:
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Zarszyn

350.000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 125.000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40.500,00

- Wydatki bieżące 40.500,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 40.500,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 42.000,00
- Wydatki bieżące 42.000,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 42.000,00

w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.000,00

71035 Cmentarze 42.500,00
- Wydatki bieżące 31.000,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 31.000,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.000,00
- Wydatki majątkowe 11.500,00
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.500,00
z tego:
Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na nowym 
cmentarzu komunalnym o szer. 1 m w Nowosielcach

11.500,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.156.544,00
75011 Urzędy wojewódzkie 66.794,00

- Wydatki bieżące 66.794,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 66.794,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 994,00

75022 Rady gmin 86.100,00
- Wydatki bieżące 86.100,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 6.100,00
w tym na:
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wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.000,00

75023 Urzędy gmin 3.299.000,00
- Wydatki bieżące 3.299.000,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 3.285.000,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.915.500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 369.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00
- Wydatki bieżące 100,00
w tym na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70.000,00
- Wydatki bieżące 70.000,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 63.000,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62.000,00
- dotacje na zadania bieżące 7.000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 517.950,00
- Wydatki bieżące 517.950,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 515.950,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79.950,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00

75095 Pozostała działalność 116.600,00
- Wydatki bieżące 116.600,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 38.000,00

w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 78.600,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI 1 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.911,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i 
ochrony prawa

1.911,00

-Wydatki bieżące 1.911,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 1.911,00

w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.911,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

222.000,00

Komendy wojewódzkie Policji 5.000,00
- Wydatki bieżące 5.000,00
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75404 w tym na:

dotacje na zadania bieżące 5.000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 210.000,00

- Wydatki bieżące 210.000,00
w tym na:

wydatki jednostek budżetowych 209.000,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 154.000,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00

75414 Obrona cywilna 3.000,00
- Wydatki bieżące 3.000,00
w tym na:
-wydatki jednostek budżetowych 3.000,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 4.000,00
-Wydatki bieżące 4.000,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 4.000,00

w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 380.000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego
380.000,00

- Wydatki bieżące 380.000,00
w tym:
obsługa długu 380.000,00

758 ROŻNE ROZLICZENIA 400.000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 400.000,00

- Wydatki bieżące 200.000,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 200.000,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200.000,00
w tym na:
Rezerwę ogólną 110.000,00
Rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) 90.000,00
- Wydatki majątkowe 200.000,00
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00

W tym rezerwa celowa na inwestycje 200.000,00
801 OŚWIATA 1 WYCHOWANIE 9.940.685,19

80101 Szkoły podstawowe 5.111.300,00
- Wydatki bieżące 4.971.300,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 4.781.300,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.240.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 541.300,00
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- świadczenia na rzecz osób fizycznych 190.000,00
- Wydatki majątkowe 140.000,00
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 140.000,00

w tym:
Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w 
Nowosielcach

140.000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 903.200,00
- Wydatki bieżące 903.200,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 865.200,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 768.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 97.200,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.000,00

80104 Przedszkola 525.398,60
- Wydatki bieżące 525.398,60
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 79.000,00
w tym na:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79.000,00
- dotacje na zadania bieżące 446.398,60

80110 Gimnazja 1.620.400,00
- Wydatki bieżące 1.620.400,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 1.545.400,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.420.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 125.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 221.000,00
- Wydatki bieżące 221.000,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 221.000,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 221.000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 56.800,00
- Wydatki bieżące 56.800,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 56.800,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56.800,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 293.500,00
- Wydatki bieżące 293.500,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 292.500,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 261.500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00
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80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego

150.401,00

- Wydatki bieżące 150.401,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 75.545,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.700,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.845,00
-dotacje na zadania bieżące 73.656,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00

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

633.649,00

- Wydatki bieżące 633.649,00
w tym na:
-wydatki jednostek budżetowych 614.649,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 537.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77.649,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.000,00

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 1 
stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach 1 stopnia 
oraz szkołach artystycznych

189.500,00

- Wydatki bieżące 189.500,00
w tym na:
-wydatki jednostek budżetowych 184.500,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00

80195 Pozostała działalność 235.536,59
- Wydatki bieżące 235.536,59
w tym na:
-wydatki jednostek budżetowych 3.500,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.500,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 232.036,59
w tym realizacja projektu:
Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu 46.321,34
Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów 27.352,45
Włączająca edukacja przyszłości 158.362,80
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851 OCHRONA ZDROWIA 163.600,00

85153 Zwalczanie narkomanii 5.400,00
- Wydatki bieżące 5.400,00
w tym na:
-wydatki jednostek budżetowych 5.400,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.400,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 93.200,00
- Wydatki bieżące 93.200,00
w tym na:
-wydatki jednostek budżetowych 30.200,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.200,00
- dotacje na zadania bieżące 63.000,00

85195 Pozostała działalność 65.000,00
- Wydatki bieżące 65.000,00
- dotacje na zdania bieżące 65.000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 1.931.880,00
85202 Domy pomocy społecznej 240.000,00

- Wydatki bieżące 240.000,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 240.000,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 240.000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11.700,00
- Wydatki bieżące 11.700,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 11.700,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.700,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zaieciach w centrum inteeracii soołecznei

52.500,00

- Wydatki bieżące 52.500,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 52.500,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.500,00

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

246.800,00

- Wydatki bieżące 246.800,00
w tym na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 246.800,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 1.000,00
- Wydatki bieżące 1.000,00
w tym na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00

85216 Zasiłki stałe 108.300,00
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- Wydatki bieżące 108.300,00
w tym na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.300,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 553.080,00
- Wydatki bieżące 553.080,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 547.080,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 480.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 67.080,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 345.000,00
- Wydatki bieżące 345.000,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 56.000,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.000,00
- dotacje na zadania bieżące 289.000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 138.000,00
- Wydatki bieżące 138.000,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 18.000,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 120.000,00

85295 Pozostała działalność 235.500,00
- Wydatki bieżące 235.500,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 235.000,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139.200,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95.800,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 166.930,00
85401 Świetlice szkolne 131.930,00

- Wydatki bieżące 131.930,00
w tym na:
wydatki jednostek budżetowych 129.530,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 120.530,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 35.000,00
- Wydatki bieżące 35.000,00
w tym na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000,00
Rodzina 11.164.026,00

85501 Świadczenia wychowawcze 6.452.000,00
- Wydatki bieżące 6.452.000,00
w tym na:
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- wydatki jednostek budżetowych 95.010,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.501,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.509,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.356.990,00

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

3.979.890,00

- Wydatki bieżące 3.979.890,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 350.943,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 345.753,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.190,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.628.947,00

85504 Wspieranie rodziny 52.136,00
- Wydatki bieżące 52.136,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 51.886,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.700,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.186,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 650.000,00
- Wydatki bieżące 50.000,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 50.000,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000,00
- Wydatki majątkowe 600.000,00
z tego :
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 600.000,00
z tego na:
„Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w 
Nowosielcach"

470.000,00

„Zakup działek ewid. 0  nr 834/1 i 835/2 zabudowanych 130.000,00
budynkiem mieszkalnym w miejscowości Nowosielce przy 
ulicy Gniewosz 146"

85508 Rodziny zastępcze 30.000,00
- Wydatki bieżące 30.000,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 30.000,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA 1.928.840,00

900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 186.840,00
90001 - Wydatki bieżące 186.840,00

w tym na:

dotacje na zadania bieżące 186.840,00
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90002 Gospodarka odpadami 658.000,00

- Wydatki bieżące 658.000,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 458.167,57
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153.880,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 304.287,57
- dotacje na zadania bieżące 198.832,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 60.000,00
- Wydatki bieżące 60.000,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 60.000,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60.000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40.500,00
- Wydatki bieżące 40.500,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 40.500,00
w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.500,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 975.000,00
- Wydatki bieżące 270.000,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 270.000,00
z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 270.000,00
- Wydatki majątkowe 705.000,00
w tym na:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 705.000,00
z tego:
„Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości 
Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi 
gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862,731 i na działce 
820 w Długiem"

550.000,00

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 
Zarszyn ze szczególnym uwzględnieniem realizacji w formule 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

155.000,00

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.500,00
- Wydatki bieżące 8.500,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8.500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.500,00

921 KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.736.701,20
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 136.000,00

- Wydatki bieżące 136.000,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 46.000,00
w tym na:
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.000,00
- dotacja na zadania bieżące 90.000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 451.222,50
- Wydatki bieżące 247.000,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 247.000,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 221.500,00
- Wydatki majątkowe 204.222,50
w tym na:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 204.222,50
z tego:
Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej 
(kotłownia i sanitariaty)"

150.000,00

Odwodnienie terenu wokół Domu Kultury w Długiem 34.222,50
Położenie asfaltu obok Domu Kultury „Strażak" i dokończenie 
asfaltu na drodze do szatni sportowej w Pielni

20.000,00

92116 Biblioteki 585.501,00
- Wydatki bieżące 290.000,00
w tym na:
- dotacje na zadania bieżące 290.000,00
- Wydatki majątkowe 295.501,00
w tym na:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 295.501,00
z tego:
dotacje celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie 
na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie

295.501,00

92195 Pozostała działalność 563.977,70
- Wydatki bieżące 30.977,70
w tym na:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 30.977,70
z tego na realizację mikroprojektu pn:
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza 
polsko-słowackiego 30.977,70
- Wydatki majątkowe 533.000,00
w tym na:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 533.000,00
z tego na:
realizację Projektu: „Modernizacja Domu Kultury w 
Pastwiskach i zaadoptowanie jego części na Regionalne 
Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły"

533.000,00

926 KULTURA FIZYCZNA 898.647,23
92601 Obiekty sportowe 749.647,23

- Wydatki bieżące 72.000,00
w tym na:
-wydatki jednostek budżetowych 72.000,00
w tym na:
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44.000,00
- Wydatki majątkowe 677.647,23
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania: 677.647,23
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce 650.000,00
Wykonie zadaszonej trybuny przy boisku sportowym w 
miejscowości Pielnia 5.000,00
Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o 
nr ewid. 1073/6 wraz z budową ogrodzenia działki od strony 
ul. Szkolnej w Zarszynie 12.000,00
Budowa altany ogrodowej przy Domu Kultury w Pastwiskach 10.647,23

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 149.000,00
- Wydatki bieżące 149.000,00
w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych 19.000,00
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.000,00
- dotacje na zadania bieżące 130.000,00

RAZEM: 34.731.165,70

§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2018 rok 
w wysokości 566.515,81 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek 
i kredytów.

§ 4
1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.605.388,08 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek 

i kredytów.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.171.903,89 zł
3. Przychody i rozchody określa tabela poniżej:

Przychody
§ Wyszczególnienie Przychodów Kwota

952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2.171.903,89 zł

Przychody ogółem 2.171.903,89 zł

Rozchody

§ Wyszczególnienie Rozchodów Kwota

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.605.388,08

Rozchody ogółem 1.605.388,08
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§5
Ustala się limit zobowiązań w 2018 roku:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.171.903,89 zł, z tego na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 566.515,81 zł,
b) planowane rozchody -  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek -1 .605.388,08 zł,

2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego do wysokości -  2.000 000,00 zł.

§ 6
Tworzy się rezerwy w wysokości 400.000,00 zł, tego:

1. rezerwa ogólna -110.000,00 zł,
2. rezerwy celowe -  290.000,00 zł, w tym:

a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł,
b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne -  200.000,00 zł.

§7
Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018, jak poniżej:

I. DOCHODY

Dział Rozdział Źródło dochodów Dochody 
w zł

w tym:
dochody
bieżące

dochody
majątkowe

010 ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO 100,00 100,00
01095 Pozostała działalność 100,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu zadań administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

100,00 100,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66.894,00 66.894,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 66.794,00 66.794,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu zadań administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

66.794,00 66.794,00 0,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu zadań administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

100,00 100,00 0,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 1 
OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA

1.911,00 1.911,00 0,00
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75101 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej kontroli i ochrony prawa
1.911,00 1.911,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu zadań administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

1.911,00 1.911,00 0,00

852 POMOC SPOŁECZNA 113.300,00 113.300,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osobę pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej

38.400,00 38.400,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu zadań administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

38.400,00 38.400,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze

74.900,00 74.900,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu zadań administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

74.900,00 74.900,00 0,00

855 RODZINA 10.426.200,00 10.426.200,00 0,00
85501 Świadczenia wychowawcze 6.452.000,00 6.452.000,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom, 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowaniu dzieci

6.452.000,00 6.452.000,00 0,00

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

3.974.200,00 3.974.200,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu zadań administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

3.974.200,00 3.974.200,00 0,00

Razem zadania zlecone: 10.608.405,00 10.608.405,00 0,00
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II. WYDATKI

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł

010 ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO 100,00
01095 Pozostała działalność 100,00

wydatki bieżące, w tym: 100,00
- Wydatki jednostek budżetowych 100,00

w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66.894,00

75011 Urzędy wojewódzkie 66.794,00
Wydatki bieżące, tym: 66.794,00

- Wydatki jednostek budżetowych 66.794,00
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 65.800,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 994,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00
Wydatki bieżące, w tym: 100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI 1 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1.911,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa

1.911,00

wydatki bieżące, w tym: 1.911,00
- Wydatki jednostek budżetowych 1.911,00

w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.911,00

852 POMOC SPOŁECZNA 113.300,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej

38.400,00

wydatki bieżące, w tym: 38.400,00
- Wydatki jednostek budżetowych 38.400,00

w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 38.400,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 74.900,00

wydatki bieżące w tym: 74.900,00

- Wydatki jednostek budżetowych 56.000,00
w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 56.000,00

Dotacje na zadania bieżące 18.900,00
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855 RODZINA 10.426.200,00

85501 Świadczenia wychowawcze 6.452.000,00
wydatki bieżące, w tym: 6.452.000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 95.010,00

w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 61.501,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.509,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.356.990,00

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

3.974.200,00

wydatki bieżące, w tym: 3.974.200,00
- Wydatki jednostek budżetowych 345.753,00

w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 345.753,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.628.447,00

Razem zadania zlecone: 10.608.405,00

III.POCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100,00
75011 Urzędy Wojewódzkie 100,00

Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych 100,00
852 POMOC SPOŁECZNA 2.800,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.800,00
Wpływy za usługi opiekuńcze 2.800,00

855 Rodzina 46.000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

46.000,00

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego

46.000,00

Razem zadania 48.900,00

2. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , 
ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 658.000 zł 
i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 6 r ustawy w kwocie 658.000 zł, jak poniżej:

I. DOCHODY
Klasyfikacja

Źródło dochodów Kwota w złDział Rozdział
900 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA WÓD 658.000,00

90002 Gospodarka odpadami 658.000,00
Dochody bieżące, w tym 658.000,00
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 658.000,00

RAZEM: 658.000,00
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II. WYDATKI
KLASYFIKACJA

Wyszczególnienie Plan na rok 2018Dział Rozdział
900 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA 658.000,00

90002 Gospodarka odpadami 658.000,00
- Wydatki bieżące 658.000,00
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 458.167,57
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153.880,00
wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań 304.287,57
- dotacje na zadania bieżące 198.832,43
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.00,00

RAZEM: 658.000,00

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 87.000 zł oraz wydatki 
budżetu na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w wysokości 83.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 
4.000,00 zł, jak poniżej:

I .DOCHODY
Klasyfikacja

Wyszczególnienie Plan na rok 2018Dział Rozdział
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 1 OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

87.000,00

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

87.000,00

Dochody bieżące w tym: 87.000,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 87.000,00

II. WYDATKI
KLASYFIKAGA

Wyszczególnienie Plan na rok 2018Dział Rozdział
851 OCHRONA ZDROWIA 87.000,00

85153 Przeciwdziałanie narkomanii 4.000,00
Wydatki bieżące 4.000,00
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 4.000,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00
wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań 3.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.000,00
Wydatki bieżące 83.000,00
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 83.000,00
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w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00
wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań 10.000,00
- dotacja na zadania bieżące 63.000,00

4. Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie 
ze środowiska w wysokości 8.500,00 zł oraz wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400, ust.l, pkt 2, 5, 8, 
9 ,1 5 ,16 , 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 
r. poz. 1232 z późn. zm.) jak poniżej:

I . DOCHODY
KLASYFIKACJA

Wyszczególnienie Kwota w złDział Rozdział
900 GOSPODARKA KUMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA 8.500,00

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

8.500,00

Dochody bieżące, w tym: 8.500,00
Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie 
ze środowiska

8.500,00

II. WYDATKI
KLASYFIKAGA

Wyszczególnienie Plan na rok 2018Dział Rozdział
900 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA 8.500,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.500,00
1) Wydatki bieżące 8.500,00
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 8.500,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań 8.500,00
w tym na:
usuwanie wyrobów zawierających azbest 7.000,00
badanie gleb 1.500,00

5. Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 7.000,00 zł
stosownie do zapisów art.16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki przeznaczone na 
finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 7.000,00 zł.

DOCHODY
KLASYFIKAGA

Wyszczególnienie Kwota w złDział Rozdział
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 1 

OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

7.000,00

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

7.000,00

Dochody bieżące, w tym: 7.000,00
Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych 7.000,00
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WYDATKI
KLASYFIKACJA

Wyszczególnienie Plan na rok 2018Dział Rozdział
600 TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ 7.000,00

60095 Pozostała działalność 7.000,00

1) Wydatki bieżące 7.000,00
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 7.000,00
w tym na:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych celów 7.000,00

6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 
319.569,70 zł, jak poniżej:

Nazwa
sołectwa

Dział/
rozdział

Nazwa zadania Kwota
zadania

Kwota
ogółem

Bażanówka 754/75412 Szpachlowanie ścian, malowanie, wymiana 
parapetów i 2 szt. drzwi w sali w Domu 
Strażaka w Bażanówce.

21.449,64 34.222,50 zł

Zakup nowych krzeseł na salę widowiskową 
w Domu Strażaka w Bażanówce.

8.302,50

Zakup nowych stolików na salę 
widowiskową w Domu Strażaka w 
Bażanówce.

4.470,36

Długie 921/92109 Odwodnienie terenu wokół Domu Kultury 
w Długiem.

34.222,50 34.222,50 zł

Jaćmierz 600/60017 Remont drogi Nr 191 w Jaćmierzu -  
nawierzchnia asfaltowa

23.853,08 23.853,08 zł

Jaćmierz-
Przedmieście

921/92109 Remont ściany wejściowej budynku Domu 
kultury w sołectwie Jaćmierz-Przedmieście

5.500,00 17.556,14 zł

600/60017 Odmulanie rowów przebiegających przez 
sołectwo -  Jaćmierz Przedmieście

12.056,14

Nowosielce 600/60017 Wykonanie projektu drogi wewnętrznej 
położonej na działce o nr 1122/6 i 1120 
przy ulicy brzozowej i drogi wewnętrznej

7.500,00 34.222,50 zł

600/60016 Wykonanie projektu drogi gminnej 
położonej na działce o nr 1135 przy ulicy 
Rodzinnej, drogi gminnej położonej na 
działce o nr 658 przy ulicy Północnej, drogi 
gminnej położonej na działce o nr 625 przy 
ulicy Słonecznej, drogi gminnej położonej 
na działkach o nr 876 i 856 przy ulicy 
Lipowej.

15.000,00

710/71035 Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej 
na nowym cmentarzu komunalnym o szer. 
1 m w Nowosielcach

11.500,00
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921/92109 Zakup środków czystości i żarówek do 

Domu Kultury w Nowosielcach
222,50

Odrzechowa 921/92109 Dokończenie remontu schodów do 
Ośrodka Zdrowia w Odrzechowej

5.000,00 34.222,50 zł

Remont sanitariatów w Domu Kultury w 
Odrzechowej

7.000,00

Remont sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w 
Odrzechowej

12.000,00

Ułożenie płytek ceramicznych na balkonie 
w Domu Kultury w Odrzechowej

10.222,50

Pastwiska 921/92109 Zakup żaluzji do 5 okien w Domu Kultury w 
Pastwiskach.

3.200,00 14.647,23 zł

Zakup drabiny 3-elementowej do Domu 
Kultury w Pastwiskach

800,00

926/92601 Budowa altany ogrodowej przy Domu 
Kultury w Pastwiskach

10.647,23

Pielnia 921/92109 Położenie asfaltu obok Domu Kultury 
„Strażak" i dokończenie asfaltu na drodze 
do szatni sportowej w Pielni

20.000,00 34.222,50 zł

Remont budynku Domu Kultury „Strażak" 
w Pielni polegający na remoncie sali i 
łazienki

9.000,00

Zakup sprzętu gospodarczego tj. miotły, 
mopa, łopaty do śniegu do Domu Kultury 
„Strażak" w Pielni

1.222,50

700/70005 Wykonanie parkingu przy drodze koło 
Szkoły Podstawowej w Pielni

4.000,00

Posada
Jaćmierska

921/92109 Dostawa i montaż wyposażenia 
kuchennego (piec konwekcyjno-parowy-1 
szt., podstawa pod piec konwekcyjno- 
parowy - 1  szt., taboret gazowy pojedynczy 
-  1 szt., szafa chłodnicza dwudrzwiowa -  1 
szt., okap przyścienny kapturowy -  1 szt., 
stół przyścienny -  2 szt., pojemniki GN -  
garnki nierdzewne -  5 szt.) do budynku 
Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej

23.955,75 23.955,75 zł

Posada
Zarszyńska

921/92109 Wymiana okien w Domu Kultury w 
Posadzie Zarszyńskiej

34.222,50 34.222,50 zł

Zarszyn 926/92601 Doposażenie placu zabaw dla dzieci 
położonego na działce o nrewid. 1073/6 
wraz z budową ogrodzenia działki od 
strony ul. Szkolnej w Zarszynie

12.000,00 34.222,50 zł

700/70005 Utwardzenie parkingu przy cmentarzu od 
strony północnej w Zarszynie

12.222,50

Odnowienie muru oporowego przy ul. 
Szkolnej w Zarszynie

10.000,00

Razem : 319.569,70 319.569,70
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§ 8
Ustala się plan dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora 
finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność 
w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok
2. Ustala się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.
3. Szczegółowy plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 

przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Dokonywania przeniesień miedzy planem wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy 
rozdziałami w ramach działu oraz planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących.

3. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących 
przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące.

4. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków 
bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonym na uposażenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów, Budownictwa 

i Gospodarki Komunalnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 9

§ 10

do uchwały.

§ 11

§ 13
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Z A R S Z Y N  d° Uchwały Nr XLV/310/2017

O O " ^  Rady Gminy Zarszyn
W O i- p o d k ^ T O  2 2q g ru(j nja 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w roku 2018

Dział Rozdział Podmiot dotowany
Kwota dotacji

Cel dotacji
Podmiotowej Przedmiotowej Celowej

1 2 3 4 5 6 7

JED N O STK I SEK TO R A  FINANSÓW PUBLICZN YCH

010 0,00 0,00 30 000,00
01010 0,00 0,00 30 000,00

Gmina Besko 30 000,00 pomoc finansowa dla Gminy Besko na realizację zadania pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w 
miejscowości Mymoń i Sieniawa"

400 0,00 89 040,00 0,00
40002 Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Zarszynie
89 040,00 dotacja przedmiotowa do 84 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
754 0,00 0,00 5 000,00

75404 Komenda Wojewódzka Policji 5 000,00 wpłata na rzecz Fundusz Wsparcia Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas 
służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych

801 0,00 0,00 86 542,60
80104 0,00 0,00 86 542,60

z tego:
Gmina Miasta Sanoka 9 411,60 dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola 

Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP NP. w Sanoku

4 705,80 dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego 
przedszkola "Pomysłowy Przedszkolaczek"

Gmina Rymanów 39 385,50 dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w 
Rymanowie prowdzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny

4 092,00 dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci 
uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusiowo" w Rymanowie

Gmina Besko 24 552,00 dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola 
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek

Gmina Sanok 4 395,70 dotacja celowa dla Gminy Sanok jako porkrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola im. Błogosławionego 
b J.J. Kocyłowkiego w Pakoszówce

900 0,00 186 840,00 198 832,43
90001 Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Zarszynie
186 840,00 dotacja przedmiotowa do 173 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych 

przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
90002 Gmina Miasta Krosna 198 832,43 dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizacje wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i 

porządku w gminie Zarszyn
921 290 000,00 0,00 295 501,00

92116 Gminna Biblioteka Publiczna 
w Zarszynie

290 000,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Zarszynie

295 501,00 dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Zarszynie" (wkład własny)

JED N O STK I NIE N A LEŻĄ CE DO SEK TO R A  FINANSÓW PU BLICZN YCH

750 0,00 0,00 7 000,00
75075 0,00 0,00 7 000,00

7 000,00 dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałających w cellu osiągnięcia 
zysku
z tego:

2 000,00 Działania na rzecz promocji gminy w sferze współpracy z innymi gminami
5 000,00 Działania na rzecz promocji gminy w sferze współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

801 433 512,00 0,00 0,00
80104 Spółdzielnia Socjalna "Tęcza" 

w Nowosielcach
217 056,00 dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"

Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny "Bociek"

142 800,00 dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Bociek"

80149 73 656,00 0,00 0,00
Spółdzielnia Socjalna "Tęcza" 
w Nowosielcach

73 656,00 dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"

851 0,00 0,00 128 000,00
85154 63 000,00 dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyki i rozwiązywania problemów alholowych przez podmioty nie 
należące do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
z tego:

31 500,00 Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Odrzechowej
31 500,00 Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Posadzie Jaćmierskiej

85195 0,00 0,00 15 000,00
0,00 0,00 15 000,00 dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia 
zysku
z tego:

15 000,00 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
85195 0,00 0,00 50 000,00 dotacja celowa na na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z tego:

50 000,00 Program Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Zarszyn w 2018 r.
852 0,00 0,00 289 000,00

85228 289 000,00 dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy 
Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

921 0,00 0,00 90 000,00
92105 90 000,00 dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałających w 
celu osiągnięcia zysku
z tego:

90 000,00 Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn
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926
92605

0,00 0,00 130 000,00
0,00 0,00 130 000,00 dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr 

XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego 
Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu
z tego:

130 000,00 Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn

RAZEM 723 512,00 275 880,00 1 259 876,03 2 259 268,03

PRZEWODNICZĄCA
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P A D A  ^ v i i i N Y
38-530 ZARSZYN Załącznik Nr 2

w o i D^dk^npackie do Uchwały Nr XLV/310/2017
Rady Gminy Zarszyn 

z dnia 20 grudnia2017 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1 
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK

Nazwa jednoskti 
budżetowej

Klasyfikacja budżetowa
Stan 

środków na 
początek 
2018 roku

Dochody Wydatki
Stan środków 

pieniężnych na 
koniec 2018 r.Dział Rozdział

1 2 3 4 5 6 7
Stołówka szkolna przy 
Szkole Podstawowej w 
Długiem 801 80148 0,00 84 000,00 84 000,00 0,00

Stołówka szkolna przy 
Szkole Postawowej w 
Jaćmierzu

801 80148 0,00 197 000,00 197 000,00 0,00

PRZ2\VO[>W!CZĄCY
Rady Gminy Zsruzyn



R A D A  G M iN '*
38-530 ZARSZYN

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XLV/310/2017 

Rady Gminy Zarszyn 
z dnia 20 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2018

Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja
budżetowa

Stan środków 
obrotowych na 
początek roku

PRZYCHODY KOSZTY

Stan środków 
obrotowych na 

koniec rokuOgółem kwota dotacji 
z budżetu ne tto

pozostałe

przychody
Ogółem

w  tym : w p łata do 
budżetu nadwyżki 
środków 
obrotow ych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 400 553 047,00 89 040,00 464 007,00 435 200,00 0,00

1.1 Dostarczanie w ody 40002 553 047,00 89 040,00 464 007,00 435 200,00 0,00

2. Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 900 1 114 646,00 186 840,00 927 806,00 1 232 493,00 0,00

2.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 30 299,89 1 064 646,00 186 840,00 877 806,00 1 197 500,00 0,00 30 299,89

2.2. Oczyszczanie m iast i wsi 90003 10 000,00 0,00 10 000,00 4 993,00 0,00

2.3. Pozostała działalność 90095 40 000,00 0,00 40 000,00 30 000,00 0,00

OGÓŁEM 30 299,89 1 667 693,00 275 880,00 1 391 813,00 1 667 693,00 0,00 30 299,89


