
         Zarządzenie Nr 140/2020 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 12 listopada 2020 r. 

 

 

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Pysznica na 2021 rok. 

 

 

 

  Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r.  poz. 869 z późń. zm.) i Uchwały Nr XXXVIII/281/2010     

Rady Gminy Pysznica z dnia 22 września 2010 r. w sprawie : trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu – Wójt Gminy Pysznica 

 

zarządza, co następuje: 

 

 

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Pysznica projekt uchwały budżetowej na rok 2021 wraz 

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

 

§ 2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej 

na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

                                                                                                  Wójt 

 

                                                                                    Łukasz Bajgierowicz 



 

                                                                                                                             „Projekt ”                                                                                      

         

    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PYSZNICA              

na rok 2021 

Nr ……………………. 

RADY GMINY PYSZNICA  

z dnia ……………… 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             

( Dz. U. z 2020 r.  poz.713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, 

art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239,art.242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia          

27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. )  – 

Rada Gminy Pysznica uchwala, co następuje:  

 

§ 1.  Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 50 579 383,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące  49 719 383,00 zł; 

2) dochody majątkowe 860 000,00 zł; 

- jak poniżej: 

 

Dochody bieżące 

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan 

010 

  

  

    Rolnictwo i łowiectwo 12 532,00 

01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 904,00 

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

10 904,00 

01095 

  

  Pozostała działalność 1 628,00 

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

1 500,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

128,00 

700 

  

    Gospodarka mieszkaniowa 116 509,00 

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 116 509,00 

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 344,00 



  

  

  

  

  

  

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

106 065,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 

750     Administracja publiczna 96 124,00 

75011 

  

  Urzędy wojewódzkie 92 844,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

92 825,00 

2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami  

19,00 

75023 

  

  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 900,00 

0830 Wpływy z usług (zwroty za usługi telekomunikacyjne) 2 200,00 

0970 
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego 

wpłacenia podatku dochodowego 0,3%) 
700,00 

75045  Kwalifikacja wojskowa 200,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

200,00 

75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 180,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80,00 

0970 
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego 

wpłacenia podatku dochodowego 0,3%) 
100,00 

751  
 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 
               2 296,00 

75101 
 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 
2 296,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

2 296,00 

752   Obrona narodowa 1 000,00 

75212  Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 



  

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

1 000,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 149,00 

75412  Ochotnicze straże pożarne 1 800,00 

0830 Wpływ z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynków) 1 800,00 

75414  Obrona cywilna 3 349,00 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

3 349,00 

756   

  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

13 547 102,00 

75601 

  

  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 

0350 
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej 
2 000,00 

75615 

 
  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 

1 212 843,00 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 900 000,00 

0320 Wpływy z podatku rolnego 3 093,00 

0330 Wpływy z podatku  leśnego 293 000,00 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 11 000,00 

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 

0640 Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 
50,00 

0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 500,00 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 

75616 

  
  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 

opłat lokalnych od osób fizycznych 

2 259 500,00 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 200 000,00 

0320 Wpływy z podatku rolnego 360 000,00 

0330 Wpływy z podatku leśnego 29 000,00 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 250 000,00 

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 380 000,00 



0640 Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 
5 000,00 

0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 500,00 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 

75618 

 

  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 
166 120,00 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 31 000,00 

0460 Wpływ z opłaty eksploatacyjnej 15 000,00 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż  napojów  alkoholowych 110 000,00 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

(opłata za zajęcie pasa drogowego) 

10  000,00 

 

 

0690 Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie wielojęzycznego 

formularza do dokumentów  urzędowych) 100,00 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 

75621 

  

  

  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 906 639,00 

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 891 639,00 

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00 

758   
  

Różne rozliczenia 

 
15 207 033,00 

75801 

  

  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
       9 089 373,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 089 373,00 

75807 

  
  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 114 660,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 114 660,00 

75814 

  
  Różne rozliczenia finansowe 3 000,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 

801     Oświata i wychowanie 1 257 747,00 

80101   Szkoły podstawowe 

 

 

133 350,00 

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 
120,00 

0690 Wpływy z różnych opłat ( duplikaty legitymacji) 80,00 

0830 Wpływy z usług ( wpłaty za wyżywienie) 132 000,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 750,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów  (wpływy z tytułu terminowego 

wpłacenia podatku dochodowego 0,3%) 

               400,00 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  38 246,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo 

gminnych) 

38 246,00 

80104  Przedszkola  366 086,00   

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 107 000,00 

0920 

 

Wpływy z pozostałych odsetek 90,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów ( wpływy z tytułu terminowego 

wpłacenia podatku dochodowego 0,3%) 
100,00 



2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo 

gminnych) 

258 896,00 

80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 47 775,00 

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11 000,00 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo 

gminnych) 

36 775,00 

80148 

  

  Stołówki szkolne i przedszkolne 562 130,00 

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 

 

190 000,00 

0830 Wpływy z usług (wpłaty na wyżywienie) 372 000,00 

 0920 

 

Wpływy z pozostałych odsetek 130,00 

 80195  Pozostała działalność 110 160,00 

2057 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

92 842,85 

2059 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

17 317,15 

852     Pomoc społeczna 490 691,00 

85213 

 
  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej,  oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

23 500,00 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

23 500,00 

85214 

  

  
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
44 700,00 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

44 700,00 

85216   Zasiłki stałe            274 100,00 

0940 
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie 

pobranych świadczeń) 
              3 000,00 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

           271 100,00 

85219   Ośrodki pomocy społecznej 69 520,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 



2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

700,00 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo 

gminnych) 

68 320,00 

85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze            78 871,00 

0830 Wpływy z usług (usługi opiekuńcze) 6 000,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) 

ustawami 

 72 386,00 

2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami  

485,00 

855   Rodzina  17 158 400,00 

85501  Świadczenie wychowawcze  12 510 000,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 

0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie 

pobranych świadczeń 
8 000,00 

2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci 

12 500 000,00 

85502 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

4 176 200,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek  3 000,00 

0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie 

pobranych świadczeń) 
17 000,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) 

ustawami 

4 151 400,00 

2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami  

4 800,00 

85504  Wspieranie rodziny 432 000,00 



  

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) 

ustawami 

432 000,00 

85513 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym z tytułu dotacji  i 

środków  na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 

2 i 3 

40 200,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) 

ustawami 

40 200,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 823 300,00 

90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 1 750 000,00 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

( opłata za gospodarowanie odpadami) 

 

       1 748 000,00 

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień 1 500,00 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
500,00 

90019 
 

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

korzystanie ze środowiska 
10 000,00 

0690 
Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat i kar za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska) 
10 000,00 

90095  Pozostała działalność 63 300,00 

 0830 Wpływ z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynków, energię)  63 300,00 

926   Kultura fizyczna 1 500,00 

92601  Obiekty sportowe 1 500,00 

0830 Wpływ z usług (zwroty za energię)  1 500,00 

Razem: 49 719 383,00 

Dochody majątkowe 

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan 

020   Leśnictwo 10 000,00 

02001  Gospodarka leśna 10 000,00 



 

 

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 59 005 305,00 zł, w tym; 

1) wydatki bieżące 47 688 720,56 zł; 

2) wydatki majątkowe 11 316 584,44 zł; 

- jak poniżej: 

 

 
Dział Rozdział §  Plan 

010   Rolnictwo i łowiectwo   5 687 690,00 

01008  Melioracje wodne 10 000,00 

Wydatki bieżące 10 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

10 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 

01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 670 300,00 

  Wydatki majątkowe 5 670 300,00 

Z tego:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 670 300,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 670 300,00 

01030  Izby rolnicze 7 262,00 

Wydatki bieżące 7 262,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 7 262,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

7 262,00 

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 

7 262,00 

0870 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  (wpływy ze 

sprzedaży drewna) 
10 000,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 850 000,00 

70005 

  

  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 850 000,00 

0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości 
850 000,00 

Razem: 860 000,00 

Ogółem: 50 579 383,00 



 01095  Pozostała działalność 128,00 

  Wydatki bieżące 128,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 128,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

128,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128,00 

020   Leśnictwo 26 505,00 

02001  Gospodarka leśna 26 505,00 

Wydatki bieżące 26 505,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 26 505,00 

 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

24 505,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 

11 505,00 

400 

 

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

 20 736,00 

40002  Dostarczanie wody 20 736,00 

Wydatki bieżące 20 736,00 

Z tego:  

2) dotacje na zadania bieżące 20 736,00 

2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

20 736,00 

600   Transport i  łączność 4 094 124,60 

60004  Lokalny transport zbiorowy 309 000,00 

Wydatki bieżące 309 000,00 

z tego:  

2) dotacje na zadania bieżące 309 000,00 

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

293 000,00 



 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących  

16 000,00 

60014  Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 

Wydatki majątkowe 400 000,00 

z tego:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  i 

zakupów inwestycyjnych 

400 000,00 

60016  Drogi publiczne gminne 2 049 954,80 

Wydatki bieżące 921 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 921 000,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

919 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 831 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 

 Wydatki majątkowe 1 128 954,80 

z tego:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 128 954,80 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 128 954,80 

60017  Drogi wewnętrzne  1 291 754,80 

Wydatki bieżące 281 754,80 

Z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 281 754,80 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

279 754,80 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 

4270 Zakup usług  remontowych 194 754,80 

4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 

 Wydatki majątkowe 1 010 000,00 

z tego:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 010 000,00 



6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 010 000,00 

60095  Pozostała działalność 43 415,00 

Wydatki bieżące 33 415,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 33 415,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

        33 415,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 

4430 Różne opłaty i składki 27 315,00 

 Wydatki majątkowe 10 000,00 

z tego:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 199 500,00 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 199 500,00 

Wydatki bieżące 149 500,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 149 500,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

       99 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 82 500,00 

4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 

4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 1 000,00 

 Wydatki majątkowe 50 000,00 

Z tego:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  50 000,00 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

50 000,00 

710   Działalność usługowa 364 500,00 

71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  363 000,00 

Wydatki bieżące 363 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 363 000,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 000,00 



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

335 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych  335 000,00 

71035  Cmentarze 1 500,00 

Wydatki bieżące 1 500,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 1 500,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

1 500,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 

 750   Administracja publiczna 4 494 766,08 

75011  Urzędy wojewódzkie 216 177,00 

Wydatki bieżące 216 177,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 215 577,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 193 726,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 855,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 725,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 460,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

3 934,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

1 752,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

21 851,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 100,00 

 4300 Zakup usług pozostałych  6 500,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   600,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 651,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej  

3 000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 

75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 148 500,00 

Wydatki bieżące 148 500,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 9 500,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

9 500,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 



4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 000,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 139 000,00 

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 506 744,08 

Wydatki bieżące    3 506 744,08 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 3 494 744,08 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 805 361,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 081 595,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 185 968,00 

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55 000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 385 608,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

55 248,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

29 942,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

689 383,08 

4140 Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

15 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 

4220 Zakup środków żywności  3 000,00 

4260 Zakup energii 75 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 700,00 

4300 Zakup usług pozostałych 277 000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   23 000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 

4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 776,00 

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 907,08 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

35 000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 

75045  Kwalifikacja wojskowa 200,00 

Wydatki bieżące 200,00 



z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 200,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

200,00 

4300 Zakup usług pozostałych 200,00 

75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego   101 000,00 

Wydatki bieżące 101 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 101 000,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych 

zadań  

100 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 

75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 445 291,00 

  Wydatki bieżące 445 291,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 443 641,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 387 185,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 574,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 600,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 851,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

7 648,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

3 512,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

56 456,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 

4260 Zakup energii 6 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  3 000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 

4430 Różne opłaty i składki 400,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 656,00 

4480 Podatek od nieruchomości 400,00 



4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

2 500,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 650,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 650,00 

75095 

 

 Pozostała działalność 76 854,00 

Wydatki bieżące 76 854,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 28 854,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

28 854,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 854,00 

4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 000,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48 000,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

2 296,00 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa  

2 296,00 

Wydatki bieżące 2 296,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 2 296,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 172,15 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 800,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 307,80 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

44,10 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

20,25 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

123,85 

4300 Zakup usług pozostałych 123,85 

752   Obrona narodowa 1 000,00 

75212  Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 

Wydatki bieżące 1 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

1 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 



754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

559 857,12 

75412  Ochotnicze straże pożarne 540 008,12 

Wydatki bieżące 268 029,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych   218 029,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   43 029,00 

4110 Składki  na ubezpieczenia społeczne 4 406,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 623,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

175 000,00 

4190 Nagrody konkursowe  4 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 

4260 Zakup energii 50 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 

4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 

 Wydatki majątkowe 271 979,12 

Z tego:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 271 979,12 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 979,12 

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów  inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

250 000,00 

75414  Obrona cywilna 6 849,00 

 Wydatki bieżące 6 849,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych   4 349,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   3 349,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 802,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 479,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

68,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

1 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 



 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500,00 

75421  Zarządzanie kryzysowe 13 000,00 

Wydatki bieżące 13 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 13 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

13 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 

 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00 

757   Obsługa długu publicznego 149 000,00 

75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

149 000,00 

Wydatki bieżące 149 000,00 

z tego:  

6) obsługa długu 149 000,00 

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 

lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego kredytów i pożyczek 

149 000,00 

758   Różne rozliczenia 200 000,00 

75818  Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00 

Wydatki bieżące 200 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 200 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

200 000,00 

4810 Rezerwy 200 000,00 

801   Oświata i wychowanie 18 220 593,00 

80101  Szkoły podstawowe 10 173 628,00 

Wydatki bieżące 10 140 128,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 9 768 600,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 424 077,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 472 677,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 476 400,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 214 000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy  

175 700,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 



4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

81 300,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

1 344 523,00 

4190 Nagrody konkursowe 5 300,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 192 470,00 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  18 900,00 

4260 Zakup energii 413 100,00 

4270 Zakup usług remontowych 34 000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych           14 300,00 

4300 Zakup usług pozostałych 271 800,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  14 912,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 

4430 Różne opłaty i składki 14 500,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 354 821,00 

4480 Podatek od nieruchomości 220,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

 2 200,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 371 528,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 371 528,00 

 Wydatki majątkowe 33 500,00 

Z tego:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 500,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 500,00 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 641 212,00 

Wydatki bieżące 641 212,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 610 427,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 565 717,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       428 917,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 700,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 700,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

11 900,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

5 500,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

44 710,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 250,00 



4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 200,00 

4270 Zakup usług remontowych 500,00 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 

od innych jednostek samorządu terytorialnego 

11 200,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 120,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  21 440,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 785,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 785,00 

80104  Przedszkola 2 281 540,00 

Wydatki bieżące 2 281 540,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 2 216 411,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 647 947,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 266 647,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 600,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 232 400,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

33 600,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

15 700,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

568 464,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 200,00 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 

4260 Zakup energii 56 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300,00 

4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 

od innych jednostek samorządu terytorialnego 

338 500,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 

4430 Różne opłaty i składki 1 900,00   

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 664,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

400,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 129,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 129,00 

80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 242 753,00 

Wydatki bieżące 242 753,00 



z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 235 377,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194 391,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 907,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 600,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

4 100,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 884,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

1 900,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

40 986,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 

4260 Zakup energii 8 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 480,00 

4300 Zakup usług pozostałych 12 600,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   1 800,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 506,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

200,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 376,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 376,00 

80113  Dowożenie uczniów do szkół 160 040,00 

Wydatki bieżące 160 040,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 160 040,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 040,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 130,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

310,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 600,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

145 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 145 000,00 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 523,00 



 Wydatki bieżące        60 523,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 60 523,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

60 523,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 179,00 

4300 Zakup usług pozostałych 15 899,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

41 445,00 

80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 1 418 597,00 

Wydatki bieżące 1 418 597,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 1 415 287,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 784 732,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 732,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 600,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 300,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

15 800,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

7 300,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

630 555,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 300,00 

4220 Zakup środków żywności 562 000,00 

4260 Zakup energii 6 500,00 

4270 Zakup usług remontowych 7 300,00 

4300 Zakup usług pozostałych 400,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 805,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

2 050,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 310,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 310,00 

80149  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji  nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego  

94 722,00 

Wydatki bieżące       94 722,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 91 945,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 096,00 



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 896,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 600,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 100,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

1 700,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

800,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

7 849,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2 580,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  3 269,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 777,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 777,00 

80150  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

w szkołach podstawowych 

1 136 566,00 

Wydatki bieżące 1 136 566,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 1 073 868,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 998 534,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 765 586,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 800,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 835,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

21 575,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

9 738,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

75 334,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 11 420,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 814,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 698,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 62 698,00 

80195  Pozostała działalność 2 011 012,00 

Wydatki bieżące 113 212,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 3 052,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 552,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 552,00 



 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

1 500,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 

 4)na programy finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

110 160,00 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 977,04 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 368,76 

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

283,26 

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

52,84 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 52 319,43 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 9 758,67 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10 450,72 

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 949,28 

4307 Zakup usług pozostałych 27 812,40 

4309 Zakup usług pozostałych 5 187,60 

 Wydatki majątkowe 1 897 800,00 

Z tego:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 897 800,00 

6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 1 897 800,00 

851   Ochrona zdrowia 129 300,00 

85117  Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- 

opiekuńcze 

17 300,00 

Wydatki bieżące 17 300,00 

z tego:  

2) dotacje na zadania bieżące 17 300,00 

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących 

10 000,00 

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych 

7 300,00 

85153  Zwalczanie narkomanii 11 000,00 

Wydatki bieżące 11 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 11 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

11 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 99 000,00 



Wydatki bieżące 99 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 73 000,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  19 000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

54 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 

 2) dotacje na zadania bieżące 26 000,00 

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego ,udzielone w trybie art.221 ustawy na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku  publicznego 

26 000,00 

85195  Pozostała działalność 2 000,00 

Wydatki bieżące 2 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

2 000,00 

4300 Zakup usług  pozostałych 2 000,00 

852   Pomoc społeczna 1 918 326,00 

85202  Domy pomocy społecznej 400 000,00 

Wydatki bieżące 400 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 400 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

400 000,00 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 

od innych jednostek samorządu terytorialnego 

400 000,00 

85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

1 000,00 

Wydatki bieżące 1 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

1 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 

4300 Zakup usług pozostałych 200,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 



4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

500,00 

85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej 

23 500,00 

Wydatki bieżące 23 500,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 23 500,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

23 500,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 500,00 

85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

89 700,00 

Wydatki bieżące 89 700,00 

z tego:  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 700,00 

3110 Świadczenia społeczne 89 700,00 

85215  Dodatki mieszkaniowe  1 000,00 

Wydatki bieżące 1 000,00 

z tego:  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 

3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 

85216  Zasiłki stałe   274 100,00 

Wydatki bieżące       274 100,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

3 000,00 

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3 000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 271 100,00 

3110 Świadczenia społeczne 271 100,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 882 390,00 

Wydatki bieżące 882 390,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych       876 690,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 705 040,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 536 600,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00 



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

8 400,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  10 000,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

6 040,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

171 650,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 

4260 Zakup energii 15 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 500,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 150,00 

4300 Zakup usług pozostałych 82 000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  7 800,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 

4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 100,00  

4480 Podatek od nieruchomości 800,00 

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 

100,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

5 000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 700,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 

3110 Świadczenia społeczne  700,00 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 196 536,00 

Wydatki bieżące 196 536,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 193 996,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174 509,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 065,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

3 700,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1 000,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

1 744,00 



 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

19 487,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 986,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 11 000,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  6 501,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

800,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 540,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 540,00 

85230  Pomoc w zakresie dożywiania  48 000,00 

Wydatki bieżące 48 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

20 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 

 2) dotacje na zadania bieżące 8 000,00 

2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych 

8 000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 

3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 

 85295  Pozostał działalność 2 100,00 

 Wydatki bieżące 2 100,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 1 100,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

1 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 

   3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 

3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 608 645,00 

85401  Świetlice szkolne 559 512,00 

Wydatki bieżące 559 512,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych       531 433,00 



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 504 364,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 383 884,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 800,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

10 080,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

4 600,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

27 069,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 580,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 289,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 079,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 079,00 

85404  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 263,00 

Wydatki bieżące 3 263,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych       3 138,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 047,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 987,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

100,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

60,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

91,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 125,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125,00 

85415  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym  

15 000,00 

Wydatki bieżące 15 000,00 

z tego:  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 

3240 Stypendia dla uczniów 14 000,00 

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 000,00 

85416  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 

27 800,00 

 Wydatki bieżące 27 800,00 

z tego:  



3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 800,00 

3240 Stypendia dla uczniów 27 800,00 

85446  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 070,00 

Wydatki bieżące 3 070,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 3 070,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

3 070,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

3 070,00 

855   Rodzina  17 462 916,00 

85501  Świadczenia wychowawcze  12 510 000,00 

Wydatki bieżące 12 510 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 116 250,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 449,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 559,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  6 000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  14 900,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

2 100,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

890,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

13 801,00 

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 8 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych  100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 

4580 Pozostałe odsetki 2 000,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

400,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 393 750,00 

3110 Świadczenia społeczne 12 393 750,00 

85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

4 176 200,00 

Wydatki bieżące 4 176 200,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 417 601,00 



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 393 400,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 400,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  7 000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

2 100,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

900,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

24 201,00 

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 17 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych  100,00 

4300 Zakup usług pozostałych  100,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 

4580 Pozostałe odsetki 3 000,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

800,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 758 599,00 

3110 Świadczenia społeczne 3 758 599,00 

85504  Wspieranie rodziny 488 516,00 

Wydatki bieżące 488 516,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 69 746,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 665,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 930,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  3500,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 870,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

1 265,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

100,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

8 081,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 780,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe  3 000,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1 551,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

400,00 



 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 418 770,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  670,00 

3110 Świadczenia społeczne 418 100,00 

 85508  Rodziny zastępcze 200 000,00 

 Wydatki bieżące 200 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 200 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych 

zadań 

200 000,00 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 

od innych jednostek samorządu terytorialnego  

200 000,00 

 85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 

zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów w tym z tytułu dotacji  i środków  na 

finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

40 200,00 

Wydatki bieżące 40 200,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 40 200,00 

b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych 

zadań 

40 200,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40 200,00 

85516  System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 48 000,00 

Wydatki bieżące 48 000,00 

z tego:  

2) dotacje na zadania bieżące 48 000,00 

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

48 000,00 

900 

921 

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    2 909 600,26 

90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 1 750 000,00 

Wydatki bieżące 1 750 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 1 749 550,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 258,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 280,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 150,00 



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 821,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

1 407,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

600,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

1 680 292,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1 673 681,74 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 760,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

 

 

 

, 

1 550,26 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

800,00 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  450,00 

90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000,00 

Wydatki bieżące 6 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

4 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 820 317,26 

Wydatki bieżące   523 000,00     

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 523 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

     523 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 

4260 Zakup energii 410 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 110 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 

 Wydatki majątkowe 297 317,26 

z tego:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 297 317,26 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 297 317,26 



90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

10 000,00 

Wydatki bieżące  10 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1 000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

9 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 

90026  Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 15 000,00 

Wydatki bieżące  15 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

15 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 

90095  Pozostała działalność 308 283,00 

Wydatki bieżące 283 283,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 283 283,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 757,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1 500,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

281 526,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 026,00 

4260 Zakup energii 150 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 65 500,00 

 Wydatki majątkowe 25 000,00 

z tego:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

10 000,00 

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 477 254,94 



92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 000,00 

  Wydatki bieżące 7 000,00 

z tego:  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 

wynagrodzeń 

7 000,00 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 996 733,26 

Wydatki bieżące 525 000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 35 000,00 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

35 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 

 2) dotacje na zadania bieżące 490 000,00 

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury 

490 000,00 

 Wydatki majątkowe 471 733,26 

z tego:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 471 733,26 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  14 733,26 

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 

finansów publicznych 

457 000,00 

92116  Biblioteki 443 000,00 

Wydatki bieżące 443 000,00 

z tego:  

2) dotacje na zadania bieżące 443 000,00 

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury 

443 000,00 

92195  Pozostała działalność 30 521,68 

Wydatki bieżące 30 521,68 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 10 521,68 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

10 521,68 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  10 521,68 

 2) dotacje na zadania bieżące 20 000,00 



2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego ,udzielone w trybie art.221 ustawy na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność 

pożytku  publicznego 

10 000,00 

2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych 

10 000,00 

926   Kultura fizyczna  478 695,00 

92601  Obiekty sportowe 176 274,00 

Wydatki bieżące 126 274,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 126 274,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 274,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 634,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 640,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

74 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 

4260 Zakup energii 27 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 

 Wydatki majątkowe 50 000,00 

z tego:  

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  50 000,00 

92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  285 200,00 

Wydatki bieżące 285 200,00 

z tego:  

2) dotacje na zadania bieżące 250 000,00 

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

250 000,00 

  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 200,00 

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 

wynagrodzeń 
10 000,00 

3250 Stypendia różne 25 200,00 

92695  Pozostała działalność 17 221,00 

 Wydatki bieżące 17 221,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 17 221,00 



b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

17 221,00 

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 179,00 

4430 Róże opłaty i składki 1 042,00 

RAZEM 59 005 305,00 

 

 

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 8 425 922,00 zł. 

2. Źródłami pokrycia deficytu będą: 

1) przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 281 000,00 zł,  

2) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 

1 144 922,00 zł. 

3. Ustala się przychody budżetu z tytułu: 

1) pożyczek i kredytów § 952  w kwocie 8 432 000,00 zł,  w tym: 

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie 7 281 000,00 zł.  

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów  w kwocie            

1 151 000,00 zł; 

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu § 905 ( Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie             

1 144 922,00 zł, w tym: 

a)   na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie 1 144 922,00 zł.  

 

4. Ustala się rozchody budżetu § 992  w  kwocie 1 151 000,00 zł.  

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów  w roku 2021               

w kwocie 9 932 000,00 zł, w tym: 

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 281 000,00 zł; 

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów  w kwocie            

1 151 000,00 zł; 

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy        

w kwocie 1 500 000,00 zł; 

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :  

1) ogólną w wysokości   53 000,00 zł, 

2) celową w wysokości 147 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania  

kryzysowego. 

 

§ 5. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2021, 

wynikające  z odrębnych ustaw: 

1. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. 2019r. poz. 2277 ze zm.) dochody z opłat 

za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art.. 111 tej 

ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. 2019r. poz. 852 ze zm.); dochody te nie 

mogą być przeznaczone na inne cele.  



2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 

środowiska (j. t. Dz. U.  2020r. poz. 1219 ze zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których 

mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone                  

o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, 

przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie 

określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. 

3. Stosownie do art.6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach  (j.t. Dz. U. 2020r. poz. 1439) z pobranych opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania 

systemu  gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) obsługi administracyjnej tego systemu, 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

4. Stosownie do uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. (M.P poz.662) 

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na realizację zadań 

inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

 

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie     

110 000,00 zł. i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 99 000,00 zł. oraz gminnym 

programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 11 000,00 zł; 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 296 484,00 zł; 

– jak poniżej: 

 

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan 

010   Rolnictwo i łowiectwo 128,00 

 

01095  Pozostała działalność 128,00 

 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

128,00 

750     Administracja publiczna 93 025,00 

75011 

  

  Urzędy wojewódzkie 92 825,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

92 825,00 

75045  Kwalifikacja wojskowa 200,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

200,00 

751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 
2 296,00 



75101 

  

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 
2 296,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

2 296,00 

752   Obrona narodowa 1 000,00 

75212  Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1 000,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 349,00 

75414  Obrona cywilna 3 349,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

3 349,00 

852     Pomoc społeczna 73 086,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 700,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

700,00 

85228 

  

  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72 386,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

72 386,00 

855   Rodzina  17 123 600,00 

85501  Świadczenie wychowawcze  12 500 000,00 

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  

12 500 000,00 

85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego  

4 151 400,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

4 151 400,00 

85504  Wspieranie rodziny 432 000,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

432 000,00 



 

 

 
Dział Rozdział §  Plan 

010   Rolnictwo i łowiectwo 128,00 

 

01095  Pozostała działalność 128,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  128,00 

750   Administracja publiczna 93 025,00 

75011  Urzędy wojewódzkie 92 825,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 641,57 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 

4110 Składki a ubezpieczenia społeczne                   13 105,71 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 877,72 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 608,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 592,00 

75045  Kwalifikacja wojskowa 200,00 

4300 Zakup usług pozostałych 200,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

                 2 296,00 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

2 296,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 800,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 307,80 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 44,10 

4300 Zakup usług pozostałych 123,85 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 20,25 

752   Obrona narodowa 1 000,00 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 

85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym z tytułu dotacji  i 

środków  na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

40 200,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

40 200,00 

Razem: 17 296 484,00 



  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 349,00 

 75414  Obrona cywilna 3 349,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 802,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 479,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 68,00 

852   Pomoc społeczna 73 086,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej  700,00 

3110 Świadczenia społeczne  700,00 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   72 386,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 265,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  6 000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 500,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 336,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 5 200,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  3 101,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 784,00 

855   Rodzina 17 123 600,00 

85501  Świadczenia wychowawcze 12 500 000,00 

3110 Świadczenia społeczne  12 393 750,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 559,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  6 000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 900,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 100,00  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  100,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych  100,00 

4300 Zakup usług pozostałych  100,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   3 101,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej  

400,00 

 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 890,00 

85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4 151 400,00 

3110 Świadczenia społeczne  3 758 599,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 600,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  7 000,00 



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  100,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych  100,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   3 101,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej  

800,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 900,00 

85504  Wspieranie rodziny 432 000,00 

3110 Świadczenia społeczne  418 100,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 190,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 230,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  780,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 100,00 

85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym z tytułu dotacji  i 

środków  na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 

art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

40 200,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40 200,00 

RAZEM 17 296 484,00 

 

3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 341 000,00 zł; 

jak poniżej; 

 

Dział Rozdział § Treść Wydatki 

600   Transport i łączność 293 000,00 

 60004  Lokalny transport zbiorowy 293 000,00 

 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

293 000,00 

855   Rodzina 48 000,00 

85516  System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 48 000,00 

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

48 000,00 

Razem 341 000,00 

 



§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 – jak   

w załączniku nr 1. 

 

§ 8. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 

10 000,00 zł, oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

w kwocie 10 000,00 zł. 

jak poniżej: 

 

Dochody: 

Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Kwota 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 

90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 

10 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 

 

Wydatki:  

Dział  Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 

90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 

10 000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe w tym; prace 

porządkowe 

1 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym; 

utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, 

zakrzewień i zakup sadzonek, trawy, kwiatów 

7 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych w tym; utrzymanie 

terenów zieleni 

2 000,00 

 

§ 9. Ustala się wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego w kwocie     

303 843,23 zł, jak poniżej: 
 

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy 

Wydatki sołectw:  

Sołectwo Bąków 14 531,98 

Sołectwo Brandwica 35 021,68 

Sołectwo Chłopska Wola 14 733,26 

Sołectwo Jastkowice 40 254,80 

Sołectwo Kłyżów 40 254,80 

Sołectwo Krzaki - Słomiana 40 254,80 

Sołectwo Olszowiec 32 807,66 

Sołectwo Pysznica 40 254,80 

Sołectwo Studzieniec 21 979,12 

Sołectwo Sudoły 23 750,33 

Sołectwo Bąków 

Dział Rozdział Paragraf Dotyczy: Kwota 

900 90095 4210  Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 14 531,98 

Sołectwo Brandwica 

921 92109 4270  Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku 

przedszkola ( Dom Wiejski) 

20 000,00 

921 92195 4210 

 

Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie 

(kultywowanie tradycji narodowych, 

upowszechnianie idei samorządowej) 

3 021,68 



926 92695 4300  Zagospodarowania terenu przy przedszkolu  i 

otwartej strefie aktywności  

12 000,00 

Sołectwo Chłopska Wola 

921 92109 6050 Opracowanie niezbędnej  dokumentacji 

projektowej i prace przygotowawcze pod 

inwestycję „Budowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Chłopska Wola” 

14 733,26 

Sołectwo Jastkowice 

754 75412 4300 Wykonanie monitoringu OSP Jastkowice 6 000,00 

921 92195 4210 

 

Organizacja pikników rodzinnych 

upowszechnianie idei samorządowej, 

kultywowanie tradycji narodowych 

4 500,00 

926 92601 4210 Doposażenie szatni na stadionie sportowym- 

mienie gminy ( zakup stołów i ławek) 

3 000,00 

600 60016 4210 Zakup i montaż luster przy drogach gminnych: 

skrzyżowanie ulicy Bocznej z ulicą Armii 

Krajowej, ulicy Cichej z ulicą Armii Krajowej i 

ulicą Zielonej z z ulicą Polną 

3 000,00 

600 60095 6050 Wykonanie wiaty rowerowej przy ul. Ruda  

( w pobliżu p. Kołodziej) 

10 000,00 

600 60017 4270 Remont drogi transportu rolnego ze wskazaniem 

drogi od ul. Bukowa w kierunku ul. Podborek 

13 754,80 

Sołectwo Kłyżów 

921 92109 4210 Zakup do świetlico-remizy nagłośnienia wraz z 

osprzętem multimedialnym na potrzeby 

sołectwa 

15 000,00 

600 60017 4270 Remont dróg transportu rolnego 12 000,00 

750 75075 4300 Organizacja pikników promujących gminę i 

sołectwo 

5 000,00 

900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie 8 254,80 

Sołectwo Krzaki- Słomiana 

801 80101 4210 Zakup wyposażenia do gabinetu do zajęć z 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Krzakach 

3 800,00 

900 90095 4210 Organizacja konkursu „Zadbana Zagroda”          

( zakup nagród )- utrzymanie czystości i 

porządku w sołectwie 

1 500,00 

921 92195 4210 Organizacja pikników rodzinnych w sołectwie- 

upowszechnianie idei samorządowej, 

kultywowanie tradycji narodowych  

3 000,00 

600 60095 4270 Naprawa wiaty przystankowej przy ul. Leśnej w 

Krzakach 

1 500,00 

801 80195 4210 Zakup 5 ławek do zamontowania na terenie 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzakach 

1 500,00 

900 90095 6060 Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa 10 000,00 

600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej dot. 

budowy chodnika przy ul. Podleśnej w 

Słomianej 

18 954,80 

Sołectwo Olszowiec 

900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie 28 807,66 

600 60017 4270 Remont przepustu drogowego  4 000,00 

Sołectwo Pysznica 

600 60017 4270 Remont dróg transportu rolnego na terenie 

sołectwa Pysznica 

15 000,00 

900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kaczyłów-

boczna i ul. Słoneczna- boczna do ul. Wolności 

20 254,80 

754 75412 4210 Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na 5 000,00 



potrzeby OSP Pysznica (pompa elektryczna oraz 

węże pożarnicze) 

Sołectwo Studzieniec 

754 75412 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej na 

rozbudowę remizy OSP w Studzieńcu i 

wykonanie I etapu robót 

21 979,12 

Sołectwo Sudoły 

900 90095 6050 Wymiana ogrodzenia wokół budynku po byłej 

szkole 

15 000,00 

900 90095 4210 Doposażenie placu zabaw 8 750,33 

 

§ 10. Ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie        

1 750 000,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi  w kwocie 1 750 000,00 zł. 

jak poniżej: 

 

Dochody: 

Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Kwota 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 750 000,00 

90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 1 750 000,00 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

1 748 000,00 

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

1 500,00 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat 

500,00 

 

Wydatki:  

Dział  Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 750 000,00 

90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 1 750 000,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 280,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 150,00 

4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 9 821,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

1 407,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1 673 681,74 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
760,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

1 550,26 

4610 Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 

1 000,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

800,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 

600,00 

 

 

 



§ 11. Określa się wydatki majątkowe na rok 2021 w kwocie 11 316 584,44 zł; jak poniżej: 

 

Lp. 

Klasyfikacja budżetowa 

Nazwa zadania  

Wydatki 

planowane  

w roku 

budżetowym 
Dział Rozdział § 

1 010 01010 6050 

1)Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Kłyżów-etap III  5 338 200,00 zł, 

2) Opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Brandwica, Bąków i Jastkowice 332 100,00 zł, 

5 670 300,00 

2 600 60014 6300 

Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego 

na realizację zadań: 

1)Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R relacji 

Pysznica-Piskorowy Staw w zakresie budowy 

chodnika 152 000,00 zł, 

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R relacji 

Spokojna- Jastkowice w miejscowości Krzaki w 

zakresie budowy chodnika 120 000,00 zł, 

3) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R 

Brandwica-Jastkowice (opracowanie dokumentacji) 

28 000,00 zł, 

300 000,00 

3 600 60014 6300 

Pomoc finansowa dla Powiatu Niżańskiego na 

realizację zadania pn. Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1022R relacji Spokojna-Jastkowice 

w miejscowości Krzaki w zakresie budowy 

chodnika 

100 000,00 

4 600 60016 6050 

Budowa parkingu w miejscowości Pysznica- dz. Nr 

ewid. 661 ( w tym Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych   44 922,00 zł) 

250 000,00 

5 600 60016 6050 
Przebudowa drogi w Pysznicy ul. Sportowa 

(budowa 23 miejsc postojowych, odwodnienie) 
300 000,00 

6 600 60016 6050 
Przebudowa dróg gminnych ( w tym Rządowy 

Fundusz Inwestycji Lokalnych 100 000,00 zł) 
100 000,00 

7 600 60016 6050 

Opracowanie dokumentacji projektowej dot. 

Budowy chodnika przy ul. Podleśnej w Słomianej 

(f. s. Krzaki –Słomiana) 

18 954,80 

8 600 60016 6050 
Przebudowa drogi gminnej 101211R w 

Jastkowicach od km0+000 do km 0 + 415 
160 000,00 

9 600 60016 6050 

Przebudowa drogi gminnej nr 101218R budowa 

chodnika w miejscowości Pysznica ul. Podborek 

dz. nr ewid. 656/1, 470 

20 000,00 

10 600 60016 6050 

Przebudowa drogi gminnej nr 101218R budowa 

chodnika w miejscowości Pysznica ul. Podborek 

dz. nr ewid. 430, 251(w tym  Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych  140 000,00 zł) 

140 000,00 

11 600 60016 6050 

Przebudowa drogi gminnej nr 101227R budowa 

chodnika w miejscowości Pysznica ul. Kręta dz. nr 

ewid. 3090(w tym  Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych w kwocie 60 000,00) 

140 000,00 

12 600 60017 6050 
Przebudowa drogi wewnętrznej w Jastkowicach dz. 

Nr ewid. 3256 od km 0 + 000 do km 1 + 351 
410 000,00 

13 600 60017 6050 

 Przebudowa dróg wewnętrznych 

(w tym  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

600 000,00 zł) 

600 000,00 

14 600 60095 6050 
Wykonanie wiaty rowerowej przy ul. Ruda  

( f. s. Jastkowice) 
10 000,00 

15 700 70005 6060 Zakup nieruchomości 50 000,00 

16 754 75412 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej na 21 979,12 



rozbudowę remizy OSP w Studzieńcu i wykonanie 

I etapu robót (f. s. Studzieniec) 

17 754 75412 6060 
Dotacja celowa na zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Studzieniec 
250 000,00 

18 801 80101 6050 
Opracowanie projektu dotyczącego adaptacji holu 

na klasopracownię w PSP Pysznica 
18 500,00 

19 801 80101 6050 

Opracowanie projektu adaptacji poddasza sali 

gimnastycznej z przeznaczeniem na sale lekcyjne 

PSP Jastkowice 

15 000,00 

20 801 80195 6050 
Termomodernizacja budynków szkół w m. Krzaki i 

Kłyżów na terenie Gminy Pysznica 
1 897 800,00 

21 900 90015 6050 

Dobudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy 

Pysznica (w tym  Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 200 000,00 zł) 

200 000,00 

22 900 90015 6050 

Budowa oświetlenia mostu na rzece San w m. 

Brandwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855 

Olbięcin- Stalowa Wola 

40 000,00 

23 900 90015 6050 

1)Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie 

Olszowiec (f. s.) 28 807,66 zł, 

2) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kaczyłów-

boczna i ul Słoneczna - boczna do ul. Wolności     

(f .s. Pysznica) 20 254,80 zł, 

3) Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie  

(f. s. Kłyżów) 8 254,80 zł, 

57 317,26 

24 900 90095 6050 
Wymiana ogrodzenia budynku po byłej szkole       

(f. s. Sudoły) 
15 000,00 

25 900 90095 6060 
 Zakup kosiarki samojezdnej  

(f. s. Krzaki-Słomiana) 10 000,00 

26 921 92109 6220 

Dotacja celowa na zadanie „Adaptacja  

pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach       

i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia 

edukacji kulturalnej” 

457 000,00 

27 921 92109 6050 

Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej 

i prace przygotowawcze pod inwestycję „Budowa 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Chłopska 

Wola” (f. s.) 

14 733,26 

28 926 92601 6050 
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę 

infrastruktury sportowej w miejscowości Pysznica 
50 000,00 

    Razem 11 316 584,44 

 

§ 12. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury tj. 

1) Domu Kultury w Pysznicy w kwocie 490 000,00 zł; 

2) Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 443 000,00 zł. 

 

§ 13. Ustala się maksymalną kwotę udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek 

krótkoterminowych w roku budżetowym 2021 do łącznej wysokości 50 000,00 zł. 

 

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1)  dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

(z wyłączeniem przeniesień między działami), 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych ( z wyłączeniem  przeniesień między 

działami), 

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,  

o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 



b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich 

albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,  

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w bankach nie wykonujących 

bankowej obsługi gminy, 

5) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu 

budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 500 000,00 zł. 

 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Krzysztof Skrzypek  



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Budżetowej  

Nr ……………………. 

Rady Gminy Pysznica 

z dnia ………………… 
  

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pysznica 

 w roku 2021 

 

Dział Rozdział Nazwa 
 

Rodzaj dotacji z budżetu 

dla 

jednostek 

sektora 

finansów 

publicznych 

dla 

jednostek 

spoza 

sektora 

finansów 

publicznych 

1 2 3 4 5 6 

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 

  20 736,00 

 40002 Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 

pozostałych jednostek niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych (dla 

Zakładu Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Pysznicy - dopłata do 

wody) 

 20 736,00 

600  Transport i łączność  709 000,00  

 60004 Transport zbiorowy 

 

Dotacja celowa przekazanie gminie 

na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (dla Gminy 

Stalowa Wola, dopłata do biletów) 

293 000,00 

 

 

60004 Transport zbiorowy 

 

Dotacja celowa na organizację 

przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej (dla 

Powiatu Stalowowolskiego) 

16 000,00  

60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa 400 000,00  

754  Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

  250 000,00 

 75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek 

nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych ( zakup średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla OSP Studzieniec) 

 250 000,00 

851  Ochrona zdrowia  10 000,00 33 300,00 

 85117 

 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i 

pielęgnacyjno- opiekuńcze 

 

1) Dotacja celowa na pomoc 

finansową(„Kompleksowe 

usprawnienie pacjentów w 

stacjonarnej opiece 

długoterminowej”) 

2)Dotacja celowa z budżetu  na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań  zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych ( „Organizacja zajęć 

rehabilitacji ruchowej dla dzieci i 

młodzieży z zaburzeniami 

sensorycznymi) 

10 000,00  

 

 

 

 

7 300,00 

 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego , 
 26 000,00 

 



udzielane w trybie art.221 ustawy, 

na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku 

publicznego( zadania własne gminy 

z zakresu ochrony zdrowia) 

1) Organizacja wypoczynku  

letniego dla dzieci 

2) Udzielenie wsparcia 

środowiskom abstynenckim z 

terenu gminy Pysznica. 

 

 

 

 

 

 

 

16 000,00 

 

10 000,00 

852  Pomoc społeczna   8 000,00 

 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Dotacja celowa z budżetu  na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań  zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych ( pozyskiwanie, 

magazynowanie, dystrybucja 

żywności i darów dla osób w 

trudnej sytuacji) 

 8 000,00 

855  Rodzina  48 000,00  

 85516 

 

System opieki na dziećmi w 

wieku do lat 3 

 

dotacja celowa przekazanie gminie 

na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (dla Gminy 

Stalowa Wola dopłata do żłobków) 

48 000,00  

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

 1 390 000,00 20 000,00 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 

i kluby 

dotacja podmiotowa 

dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych jednostek 

sektora finansów publicznych 

( „Adaptacja pomieszczeń Domu 

Ludowego w Jastkowicach i zakup 

wyposażenia na potrzeby 

prowadzenia edukacji kulturalnej”) 

 

490 000,00 

457 000,00 

 

 

92116 Biblioteki dotacja podmiotowa 443 000,00 

 

 

92195 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

jednostkom nie zaliczonym do 

sektora finansów publicznych w 

tym: 

1) podtrzymywanie i 

upowszechnienie tradycji 

narodowej, pielęgnowania 

polskości, oraz rozwoju 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

2) wspieranie i rozwój inicjatyw 

lokalnych 

 20 000,00 

 

 

 

 

 

10 000,00 

 

 

 

 

 

10 000,00 

926  Kultura fizyczna   250 000,00 

 92605 Zadania w zakresie kultury 

fizycznej 

dotacje celowe (bieżące) na zadania  

w tym: 

 250 000,00 

 



1) Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w miejscowości 

Pysznica 

2) Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w miejscowości 

Jastkowice 

3) Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w miejscowości 

Kłyżów  

4) Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w miejscowości 

Krzaki- Słomiana 

5) Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu dla dzieci w 

wieku od 6 do 12 lat na terenie 

gminy Pysznica 

87 000,00 

 

 

59 000,00 

 

 

54 000,00 

 

 

30 000,00 

 

 

20 000,00 

 

Razem: 2 157 000,00 582 036,00 

 



UZASADNIENIE 

 

Do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pysznica na 2021 rok. 

 

 

Przy projektowaniu budżetu Gminy na  2021 r. kierowano się podstawowymi zasadami 

zawartymi w: 

 

1.Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 

z późn. zm. ). 

2.Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r.  poz.869  

z późn. zm.). 

3. Ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. 

Dz. U. z 20120 r. poz. 23). 

4.Uchwale Rady Gminy w Pysznicy Nr XXXVIII/281/2010 z dnia 22 września 2010 r. 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

 

Dochody budżetu gminy skalkulowano  o aktualne  podjęte uchwały i projekty uchwał . 

Podatek rolny obliczony jest w wysokości 112,50 zł z 1 ha przeliczeniowego przyjmując 

średnią cenę skupu żyta służącą za podstawę obliczenia podatku rolnego w kwocie 58,55 zł za 

kwintal ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS  w M.P. z 2020 r.  poz. 982. 

Podatek od nieruchomości i od środków transportowych,  przyjęto  w oparciu o podjęte 

uchwały Rady Gminy. 

Podatek leśny przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna 196,84 zł za 1 m³ na 

podstawie Komunikatu Prezesa GUS  ogłoszonego w M.P. z 2020  r. poz.983 oraz ustawę  

o podatku leśnym. 

Subwencję ogólną dla naszej Gminy obejmującą część oświatową i część wyrównawczą 

przyjęto na podstawie przesłanej informacji Ministra Finansów z dnia  14.X. 2020 r. znak: ST 

3.4750.30.2020. 

Na podstawie w/w pisma Ministra Finansów przyjęto do projektu budżetu gminy planowane 

udziały gminy w podatku  dochodowym od osób fizycznych. 

Kwoty o których mowa wyżej zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez 

Ministerstwo Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2021. 

W związku z  powyższym kwoty te mogą ulec zmianie. 

Planowane wpływy podatku wg. karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, oraz 

podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie wykonania za rok bieżący. 

W dochodach uwzględniono również dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego  

z dnia 23.X.2020 r. znak: F.1.3110.11.2020 i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 19.X.2020 r. znak: DTG.3113 –9/20. 

Pozostałe dochody przyjęto na podstawie przewidywanego  wykonania za rok 2020. 

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2021 rok przyjęto ,że: 

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 

101,8% 

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej przyjęto 103,0 %, 

- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (skutki wynikające z podwyżek od 1 września 

2020r.). 

 

 



DOCHODY   
 

Planowane dochody budżetu Gminy Pysznica na 2021 rok wynoszą             50 579 383,00 zł 

W tym: 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej  6 114 660,00 zł  

- część oświatowa subwencji ogólnej 9 089 373,00zł  

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 891 639,00 zł 

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   

 17 296 484,00 zł 

Z tego: 

a) administracja publiczna  92 825,00 zł 

b) kwalifikacja wojskowa  200,00 zł 

c) obrona cywilna  3 349,00 zł 

d) obrona narodowa  1 000,00 zł 

e) pomoc społeczna  73 086,00 zł 

f) rodzina  17 123 600,00 zł 

g) za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców  2 296,00 zł 

h) rolnictwo  128,00 zł 

- dotacje na realizację własnych zadań z  pomocy społecznej  407 620,00zł 

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  

 333 917,00  zł 

  Na podstawie własnych wyliczeń do projektu planu dochodów przyjęto między innymi 

następujące kwoty: 

- ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego  10 000,00 zł 

- wpływy z dzierżawy od Zakładu Gospodarki Komunalnej  10 904,00 zł 

- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych  18 065,00 zł 

- wpływy z najmu majątku gminy (czynsze) 88 000,00 zł 

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy  10 344,00 zł 

- wpływy ze sprzedaży działek mienia gminnego   850 000,00 zł 

- odsetki od nieterminowych wpłat       100,00 zł 

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedażnapojów alkoholowych   110 000,00 zł 

- wpłaty za obwody łowieckie   1 500,00 zł 

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 360 000,00 zł 

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych  3 093,00 zł 

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych   29 000,00 zł 

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 293 000,00 zł 

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych opłacanego w formie karty 

podatkowej  2 000,00 zł 

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych  1 200 000,00 zł 

- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych   900 000,00 zł 

- wpływy z podatku od środków transportowych od osóbfizycznych   250 000,00 zł 

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 11 000,00 zł 

- podatek od  czynności cywilnoprawnych od osób prawnych   5000,00 zł 

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych  380 000,00 zł 

- wpływy od spadków i darowizn  30 000,00 zł 

- wpływy z opłaty skarbowej 31 000,00 zł 

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 15 000,00 zł 

- wpłaty odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat 5 220,00 zł 

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień  5 050,00 zł 

- wpływy z opłaty prolongacyjnej  1 000,00 zł 



- wpływy z różnych opłat(wydanie formularza do dokumentów urzędowych)  100,00 zł 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (pobór piasku)  15 000,00 zł 

- wpływy za zajęcie pasa drogowego i dzierżawę pasa drogowego  10 000,00 zł 

- wpływy z odsetek od środków gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych  

 3 000,00 zł 

- wpływy z usług ( zwroty za usługi telekomunikacyjne, bip)  2 200,00 zł 

- wpływy z usług ( zwroty za wspólne ogrzewanie budynków, energię, wodę)  66 600,00 zł 

- wpływy  wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 0,3 %   

Urząd gminy 700,00 zł 

- wpływy  wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 0,3 %   

GZOSP 100,00 zł 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych GZOSP  80,00 zł 

- wpływy za wydawanie świadectw i duplikatów  200,00 zł 

- wpływy z opłaty za korzystanie  z wychowania przedszkolnego 118 000,00 zł 

- odsetki od nieterminowych wpłat i bankowe w dziale oświata  970,00 zł 

- wpływy na wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 694 000,00 zł 

- wpływy  wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 0,3 %   

 500,00 zł 

- dotacja celowa na zadanie „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Pysznica”  

 110 160,00 zł 

- wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5%  za udostępnienie  

danych adresowych  19,00 zł 

- wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 

 w wysokości 40 % tych wpływów (zaliczka i fundusz alimentacyjny)  4 800,00 zł 

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym OPS  500,00 zł 

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych  8 000,00 zł 

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2 000,00 zł 

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 17 000,00 zł 

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 3 000,00 zł 

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych  3 000,00 zł 

- wpływy za usługi opiekuńcze  6 000,00 zł 

- wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwaw wysokości 5 % tych 

wpływów (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 485,00 zł 

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (planowane zmiany opłaty w 

związku z ulgą na kompostownik)  1 748 000,00 zł 

- wpływy z odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi  500,00 zł 

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 

  1 500,00 zł 

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie z środowiska  10 000,00 zł 

 

WYDATKI  

 

Wydatki budżetowe ogółem planuje się na kwotę 59 055 305,00zł, którą proponuje się 

przeznaczyć na wydatki wg. poniższego układu działów klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział – Rolnictwo i łowiectwo ogółem  kwota  5 687 690,00 zł. 

W tym: 

- konserwacja gruntowna i bieżąca  rowów melioracyjnych 10 000,00 zł 

- odpis 2% uzyskanych wpływów  z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 

 7 262,00 zł 



- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap III  5 338 200,00 zł 

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Brandwica, Bąków i Jastkowice  332 100,00 zł 

- dotacja celowa (pozostała działalność)  128,00 zł 

 

Dział – Leśnictwo  ogółem kwota 26 505,00 zł. 

W tym: 

- zalesienie nieużytków na mieniu gminnym, poprawki na uprawach, koszty pielęgnacji  

 10 000,00 zł 

- zakup sadzonek 5 000,00 zł  

- opłata podatku leśnego 11 505,00 zł 

 

Dział – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

ogółem kwota 20 736,00zł. 

W tym:  

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (dopłata do 

cen wody dla gospodarstw domowych  0,12 zł x 160 000 m³ = 19 200,00 x8% VAT = 

20 736,00 zł.). 

 

Dział – Transport i łączność ogółem kwota 4 094 124,60 zł. 

W tym: 

- dotacja celowa udzielona na podstawie porozumienia na lokalny transport zbiorowy dla 

gminy Stalowa Wola   293 000,00 zł 

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego polegającego na organizacji przewozów  

o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich  

(zostanie podjęta odrębna uchwała) 16 000,00 zł 

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na budowę chodników  

w ciągu dróg powiatowych (zostanie podjęta odrębna uchwała)  272 000,00 zł 

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na rozbudowę drogi 

powiatowej relacji Brandwica-Jastkowice opracowanie dokumentacji ( zostanie podjęta 

odrębna uchwała)  28 000,00 zł 

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na budowę chodnika w ciągu drogi 

powiatowej (zostanie podjęta odrębna uchwała)  100 000,00 zł 

- zakup znaków drogowych, luster na drogi gminne  10 000,00 zł 

-zakup i montaż luster przy drogach gminnych: skrzyżowanie ulicy Bocznej z ulicą Armii 

Krajowej , ulicy Cichej z ulicą Armii Krajowej i ulicą Zielonej z ulicą Polną (f. s. Jastkowice) 

 3 000,00 zł 

- bieżące remonty dróg gminnych 70 000,00 zł 

- nadzór inwestorski przy remontach dróg gminnych  2 000,00 zł 

- ścinka poboczy, koszenie przy drogach gminnych 25 000,00 zł 

- odśnieżanie dróg gminnych 50 000,00 zł 

- remont drogi gminnej 101200R w Jastkowicach (odcinek Ludian- Lipowiec- Kochany-

Dębowiec) od km 0 + 000 do km 10+078 ( złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu 

Dróg Samorządowych)  761 000,00 zł 

- opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy chodnika przy ul. Podleśnej  

w Słomianej ( f. s. Krzaki Słomiana)  18 954,80 zł 

- przebudowa drogi gminnej Nr 101211R w Jastkowicach od km 0 +000 do km 0 +415   

(złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)  160 000,00 zł 



- przebudowa dróg gminnych ( w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych)  100 000,00 zł 

- budowa parkingu w miejscowości Pysznica- dz. nr ewid. 661( w tym częściowo w ramach 

środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 44 922,00 zł ) 

 250 000,00 zł 

- przebudowa drogi w Pysznicy ul. Sportowa( budowa 23 miejsc postojowych, odwodnienie) 

  300 000,00 zł 

- przebudowa drogi gminnej nr 101218R –budowa chodnika w miejscowości Pysznica ul. 

Podborek dz. Nr ewid. 656/1,470   20 000,00 zł 

- przebudowa drogi gminnej nr 101218R –budowa chodnika w miejscowości Pysznica  

ul. Podborek dz. Nr ewid. 430,251 ( w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych)  140 000,00 zł 

- przebudowa drogi gminnej nr 101217R –budowa chodnika w miejscowości Pysznica  

ul. Kręta dz. Nr ewid. 3090 ( w tym częściowo w ramach środków z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w kwocie 60 000,00 zł)  140 000,00 zł 

- przebudowa drogi wewnętrznej w Jastkowicach dz. nr ewid. 3256 od km 0 +000 do km 1 

+351  (złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)  410 000,00 zł 

- zakup znaków drogowych, luster na drogi wewnętrzne  10 000,00 zł 

- remont drogi transportu rolnego ze wskazaniem drogi od ul. Bukowa w kierunku  

ul. Podborek (f. s. Jastkowice)  13 754,80 zł 

- remont dróg transportu rolnego (f. s. Kłyżów)  12 000,00 zł 

- remont przepustu drogowego (f. s. Olszowiec)  4 000,00 zł 

- remont dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Pysznica (f. s. Pysznica)  15 000,00 zł 

- bieżące remonty dróg wewnętrznych 150 000,00 zł 

- ścinka poboczy, koszenie przy drogach wewnętrznych 25 000,00 zł 

- odśnieżanie dróg wewnętrznych 50 000,00 zł 

- nadzór inwestorski przy remontach dróg wewnętrznych  2 000,00 zł 

- przebudowa dróg wewnętrznych (w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych)  600 000,00 zł 

- ubezpieczenie dróg, chodników, przystanków  2 315,00 zł 

- zakup materiałów do remontu przystanków  1 000,00 zł 

- remonty przystanków 1 000,00 zł 

- odbiór odpadów komunalnych z przystanków  2 600,00 zł 

- opłaty za zajęcie pasa drogowego  25 000,00 zł 

- naprawa wiaty przystankowej przy ul. Leśnej w Krzakach (f.s. Krzaki-Słomiana)  1 500,00 zł 

- wykonanie wiaty rowerowej przy ul. Ruda (f. s. Jastkowice)  10 000,00 zł 

 

Dział - Gospodarka mieszkaniowa ogółem kwota 199 500,00 zł. 

W tym: 

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  50 000,00 zł 

- opracowanie szacunków nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży działek, rozgraniczenia 

gruntów, wypisy,wyrysy  i inne  20 000,00 zł 

- podziały nieruchomości oraz wznowienie granic nieruchomości  50 000,00 zł 

- wycinka drzew  10 000,00 zł 

- opłaty za mapy geodezyjne, opłaty za księgi , akty notarialne i inne  16 000,00 zł 

- zakup licencji do Geosystem (e-mapa Pysznica z mod. IMPA)  2 500,00 zł 

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  1 000,00 zł 

- zakup gruntów i nieruchomości 50 000,00 zł 

 

 



Dział- Działalność usługowa ogółem kwota 364 500,00 zł. 

W tym: 

- ocena aktualności studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego, analiza 

określenia potrzeb i możliwości rozwoju gminy, opracowanie miejscowych planów  

w miejscowości Pysznica, Jastkowice, Krzaki, Brandwica 330 000,00 zł 

- sporządzenie IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Pysznica , oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów  usług sportu i rekreacji w Pysznicy  26 000,00 zł 

- ogłoszenia prasowe związane z uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego  5 000,00 zł 

- wynagrodzenie dla członków gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej   2 000,00 zł 

- zakup materiałów i wyposażenia( groby i cmentarze wojenne)  1 500,00 zł 

 

Dział – Administracja publiczna ogółem kwota  4 494 766,08 zł. 

W tym: 

- utrzymanie Urzędu Gminy – zadania zlecone 216 177,00 zł 

- utrzymanie Rady Gminy 148 500,00 zł 

- kwalifikacja wojskowa 200,00 zł 

- utrzymanie Urzędu Gminy 3 506 744,08 zł  

W tym;  

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  2 708 419,00 zł 

(w tym: nagrody jubileuszowe 24 546,00 zł,  zł, roboty publiczne, stażyści78 256,00 zł) 

2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia: archiwista, dostarczenie nakazów 

płatniczych)  12 000,00 zł 

3) wynagrodzenia prowizyjne (inkaso dla sołtysów)  55 000,00 zł 

4) PEFRON  15 000,00 zł 

5) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata 

czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup druków, sprzętu 

komputerowego, itp.)  150 000,00 zł 

6) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu  3 000,00 zł 

7) zakup energii, gazu, wody  75 000,00 zł 

8) zakup usług remontowych (bieżące remonty, konserwacja urządzeń biurowych 

konserwacja windy, konserwacja klimatyzacji)  18 000,00 zł 

9) badania okresowe pracowników  4 700,00 zł 

10) zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, zakup licencji na oprogramowania 

komputerowe, licencje antywirusowe, utrzymanie strony BIP, wymiana opon i przegląd 

samochodu służbowego, przeglądy budynku UG, przegląd kasy fiskalnej, zakup 

systemu kopi zapasowej i stacji roboczych itp.) 277 000,00 zł 

11) usługi telekomunikacyjne  23 000,00 zł 

12) podróże służbowe  3 000,00 zł 

13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i inne)  20 000,00 zł 

14) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  54 776,00 zł 

15) szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży  35 000,00 zł 

16) koszty sądowe, komornicze  8 000,00 zł 

17) podatek od towarów i usług (różnica wskaźnika)  2 907,08 zł 

18) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (BHP)  12 000,00 zł 

19) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  29 942,00 zł 

- promocja jednostki samorządu terytorialnego 101 000,00 zł 

W tym: 



1) zakup kalendarzy gminnych, wykonanie gadżetów promocyjnych ,zakup nagród 

(puchary, statuetki, medale i inne) 35 000,00 zł 

2) artykuły ogłoszenia ,emisja życzeń świątecznych, publikacja albumu o gminie, 

wykonanie zdjęć promujących gminne uroczystości i inne  61 000,00 zł 

3) organizacja pikników promujących gminę i sołectwo (f.s. Kłyżów)  5 000,00 zł 

- wspólna obsługa jednostek oświatowych 445 291,00 zł 

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 372 673,00 zł) 

- diety sołtysów   48 000,00 zł 

- wydatki związane z obchodami 50-rocznicy pożycia małżeńskiego  6 000,00 zł 

- inne drobne zakupy ( , prenumerata czasopisma dla sołtysów) 854,00 zł 

- różne opłaty i składki (składki za przynależność do Podkarpackiego Stowarzyszenia 

Samorządów Terytorialnych, Lasowiacka Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich)  

 22 000,00 zł 

 

Dział – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz  

sądownictwa ogółem kwota 2 296,00 zł. 

W tym: 

- z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach 

 2 296,00 zł 

 

Dział – Obrona narodowa ogółem kwota 1 000,00 zł. 

W tym: 

- pozostałe wydatki obronne  1 000,00 zł 

 

Dział – Bezpieczeństwo publiczne ogółem kwota 559 857,12 zł. 

W tym: 

- bieżące  utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy   257 029,00 zł 

W tym: 

1) udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych  50 000,00 zł 

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP  43 029,00 zł 

3) zakup nagród na konkursy pożarnicze  4 000,00 zł 

4)zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części zamienne, umundurowanie 

itp.) 50 000,00 zł 

5) zakup energii, gazu, wody  50 000,00 zł 

6) bieżące remonty budynków, samochodów  14 000,00 zł 

7) zakup usług pozostałych(badania strażaków itp. opłata abonamentu e-remiza, itp.)  

 20000,00 zł 

8) usługi telekomunikacyjne  1 000,00 zł 

9) ubezpieczenia strażaków i samochodów OSP i inne opłaty   25 000,00 zł 

- wykonanie monitoringu OSP Jastkowice (f. s. Jastkowice)  6 000,00 zł 

- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Pysznica (pompa elektryczna oraz 

węże pożarnicze) f. s. Pysznica  5 000,00 zł 

- wykonaniedokumentacji projektowej na rozbudowę remizy OSP w Studzieńcu i wykonanie 

I etapu robót (f. s. Studzieniec)  21 979,12 zł  

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Studzieniec  250 000,00 zł 

- wydatki związane z obroną cywilną  6 849,00 zł 

- wydatki bieżące na zadania własne z zarządzania kryzysowego(system powiadamiania 

SMS) 13 000,00 zł 

  



Dział – Obsługa długu publicznego ogółem kwota 149 000,00 zł. 

W tym: 

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych  149 000,00 zł 

 

 

Dział – Różne rozliczenia ogółem kwota 200 000,00 zł. 

W tym: 

- rezerwa ogólna 53 000,00 zł 

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 147 000,00 zł 

 

Dział – Oświata i wychowanie ogółem kwota 18 220 593,00zł. 

W tym: 

- utrzymanie szkół podstawowych 10 140 128,00 zł 

W tym: 

1) remonty w szkołach na kwotę 34 000,00 zł 

a) PSP Pysznica  (bieżące remonty) 15 000,00 zł 

b) PSP Jastkowice (bieżące remonty) 15 000,00 zł  

c) PSP Kłyżów (bieżące remonty ) 2 000,00 zł 

d) PSP Krzaki (bieżące remonty) 2 000,00 zł 

2) zakup wyposażenia do gabinetu do zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzakach (f.s. Krzaki Słomiana)  3 800,00 zł 

  

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych 641 212,00 zł 

- utrzymanie przedszkoli  2 281 540,00 zł 

- inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt w Jastkowicach)  242 753,00 zł 

- dowożenie uczniów do szkół  160 040,00 zł 

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 523,00 zł 

- utrzymanie stołówek szkolnych  1 418 597,00 zł 

- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  94 722,00 zł 

- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  1 136 566,00 zł 

- koszty komisji na wyższy stopień awansu zawodowego  1 552,00 zł 

- zakup 5 ławek do zamontowania na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzakach  

(f. s. Krzaki –Słomiana)  1 500,00 zł 

- realizacja projektu „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Pysznica” 110 160,00 zł 

- termomodernizacja budynków szkół w m. Krzaki i Kłyżów na terenie gminy Pysznica  

 1 897 800,00 zł 

- opracowanie projektu dotyczącego adaptacji holu na klasopracownię w PSP Pysznica 

 18 500,00 zł 

- opracowanie projektu adaptacji poddasza sali gimnastycznej z przeznaczeniem na sale 

lekcyjne PSP Jastkowice  15 000,00 zł 

 

Dział – Ochrona zdrowia ogółem kwota 129 300,00 zł. 

W tym: 

- udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową „Kompleksowe usprawnienie pacjentów  

w stacjonarnej opiece długotrwałej” ZPOSPZOZ Stalowa Wola     10 000,00 zł 

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom  niezaliczonym 

do sektora finansów publicznych ( dotacja w zakresie ochrony zdrowia „Organizacja zajęć 

rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi”) 7 300,00 zł 



- zwalczanie narkomanii 11 000,00 zł 

Z przeznaczeniem na: 

1) prenumerata miesięcznika „Świat problemów” 840,00 zł 

2) zakup książek i filmów edukacyjnych 2 000,00 zł 

3) zakup nagród w konkursach o tematyce profilaktycznej 2 160,00 zł 

4) warsztaty (spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży) 6 000,00 zł 

przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 99 000,00 zł 

z przeznaczeniem na: 

1)zakup nagród w konkursach o tematyce profilaktycznej 5 000,00 zł 

2)zakup artykułów związanych z organizacją wydarzeń w zakresie profilaktyki 5 000,00 zł 

3)zakup artykułów związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjnego 3 000,00 zł 

4)zakup programów profilaktycznych dla szkół  9 000,00 zł 

5) wypoczynek zimowy i letni dla dzieci  16 000,00 zł  

6)udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu gminy Pysznica  10 000,00 zł 

7) prowadzenie punktu konsultacyjnego  18 400,00 zł 

8) realizacja gminnego programu profilaktycznego „Postaw na rodzinę” 6 000,00 zł 

9) zajęcia pozalekcyjne dla dzieci „Umiem pływać”  9 600,00 zł   

10) wynagrodzenie dla członków komisji 15 000,00 zł 

11)szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych  1 000,00 zł 

12)szkolenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych  

 1 000,00 zł 

- odkomarzanie 2 000,00 zł 

 

Dział – Pomoc społeczna ogółem kwota 1 918 326,00zł. 

W tym: 

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 400 000,00 zł 

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 zł 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 23 500,00 zł 

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  89 700,00 zł 

- zasiłki stałe  271 100,00 zł 

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych  3 000,00 zł 

- wypłata dodatków mieszkaniowych  1 000,00 zł 

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(płace, druki, opłaty pocztowe i 

telefoniczne, usługi informatyczne itp.)   881 690,00 zł 

- wynagrodzenie opiekunów prawnych  700,00 zł 

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  196 536,00 zł 

- pomoc w zakresie dożywiania 40 000,00 zł 

- opłaty za pobyt w noclegowniach  2 100,00 zł 

- dotacja celowa na prowadzenie działalności w zakresie walki z ubóstwem poprzez 

pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucję żywności i darów dla osób i rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej , zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Pysznica  

 8 000,00 zł 

 

Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem kwota 608 645,00 zł. 
W tym: 

- utrzymanie świetlic szkolnych kwota 559 512,00 zł 

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 263,00 zł 

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 070,00 zł 



- stypendia szkolne dla dzieci o charakterze socjalnym 15 000,00 zł 

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  27 800,00 zł 

 

Dział – Rodzina ogółem kwota 17 462 916,00 zł. 
W tym: 

- świadczenie wychowawcze ( 500+)  12 500 000,00 zł 

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami   10 000,00 zł 

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 156 200,00 zł 

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  17 000,00 zł  

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  3 000,00 zł 

- wspieranie rodziny  488 516,00 zł 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne  40 200,00 zł 

- system opieki nad dziećmi do lat 3 ( dotacja celowa na podstawie porozumienia dla gminy 

Stalowa Wola)  48 000,00 zł 

- rodziny zastępcze  200 000,00 zł 

 

Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem kwota 2 909 600,26 zł. 
W tym: 

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi  1 750 000,00 zł 

W tym: 

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników 68 658,00 zł 

2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 zł 

3) zakup materiałów biurowych 2 000,00 zł 

4) szkolenia pracowników 800,00 zł 

5) rozmowy telefoniczne 760,00 zł 

6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 550,26 zł 

7) usługi pocztowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 2 651,74 zł 

8) usługi informatyczne 1 000,00 zł 

9)prowizje bankowe 30,00 zł 

10) usługi odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania 1 670 000,00 zł 

11) koszty komornicze 1 000,00 zł 

12) edukacja ekologiczna 500,00 zł 

13) wpłaty na pracownicze plany kapitałowe 600,00 zł 

- utrzymanie terenów zieleni w gminie 6 000,00 zł 

- opłata za energię oświetlenie  ulic  410 000,00 zł 

- konserwacja oświetlenia ulicznego 110 000,00 zł 

- dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego 3 000,00 zł 

- budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie (f.s. Kłyżów)  8 254,80 zł 

- budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie (f.s. Olszowiec)  28 807,66 zł 

- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kaczyłów-boczna i ul. Słoneczna – boczna do  

ul. Wolności  (f.s. Pysznica)  20 254,80 zł 

- dobudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy (w ramach środków z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych)  200 000,00 zł 

- budowa oświetlenia mostu na rzece San w m. Brandwica w ciągu drogi wojewódzkiej  

nr 855 Olbięcin- Stalowa Wola”  40 000,00 zł 

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 15 000,00 zł  

- utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień , zakrzewień i zakup sadzonek 10 000,00 zł 

- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (f.s. Bąków)  14 531,98 zł 



- organizacja konkursu „Zadbana Zagroda” ( zakup nagród) f.s. Krzaki-Słomiana  1 500,00 zł 

- doposażenie placu zabaw ( f.s. Sudoły)  8 750,33 zł 

-zakup części i farb do drobnych remontów placów zabaw  5 000,00 zł 

- zakup paliwa, części zamiennych i żyłek do podkaszarek i kos spalinowych  20 000,69 zł 

- utrzymanie rezerwy paszowej dla bezdomnych zwierząt, zakup karmy  5 000,00 zł 

- koszty związane z wyłapywaniem i umieszczaniem w schronisku bezdomnych zwierząt, 

usługi weterynaryjne 25 000,00 zł 

- przeglądy okresowe budynków  10 000,00 zł 

- monitoring budynków, serwis kabiny TOI TOI i inne drobne usługi  3 000,00 zł 

- kosztyodbioru odpadów komunalnychi inne prace porządkowe   15 500,00 zł 

- przeglądy placów zabaw  5 000,00 zł 

- opracowanie raportu z wykonania programu Ochrony Środowiska dla gminy Pysznica 

 7 000,00 zł 

- remonty placów zabaw i konserwacja 13 000,00 zł 

- zużycie energii , gazu   150 000,00 zł 

- wymiana ogrodzenia wokół budynku po byłej szkole (f.s. Sudoły)  15 000,00 zł 

- zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa (f.s. Krzaki-Słomiana)  10 000,00 zł 

 

Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem kwota 1 477 254,94 zł. 

 W tym: 

- nagrody w dziedzinie kultury  7 000,00 zł 

- remont pomieszczeń piwnicznych w budynku przedszkola (Dom Wiejski) f. s. Brandwica 

  20 000,00 zł 

- zakup do świetlico-remizy nagłośnienia wraz z osprzętem multimedialnym na potrzeby 

sołectwa (f. s. Kłyżów)  15 000,00 zł 

- organizacja imprez integracyjnych w sołectwie ( piknik rodzinny) f.s. Brandwica  3 021,68 zł 

- organizacja pikników rodzinnych ( f. s. Jastkowice)  4 500,00 zł 

- organizacja pikników rodzinnych w sołectwie ( f. s. Krzaki Słomiana)  3 000,00 zł 

- opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i prace przygotowawcze pod inwestycję 

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chłopska Wola” 14 733,26 zł 

-dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie Domu Kultury w Pysznicy  490 000,00 zł 

- dotacja celowa na zadanie „Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach i 

zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”  457 000,00 zł 

- dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej 443 000,00 zł 

- dotacje celowe na wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw  10 000,00 zł 

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  10 000,00 zł 

  

Dział – Kultura fizyczna ogółemkwota478 695,00 zł 

W tym: 

-dotacja celowa z budżetu na wspieranie rozwoju sportu klubom sportowym działającym na 

obszarze gminy i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku 250 000,00 zł 

W tym na zadania: 

1)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Pysznica 87 000,00 zł 

2)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Jastkowice  59 000,00 zł 

3)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kłyżów  54 000,00 zł 

4) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Krzaki –Słomiana 30 000,00 zł 

5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat na terenie 

gminy Pysznica  20 000,00 zł 

- nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu  10 000,00 zł 



- stypendia sportowe  25 200,00 zł 

- wynagrodzenia dla animatorów sportu  52 274,00 zł 

- bieżące zakupy  ( środki czystości i inne)  6 000,00 zł 

- doposażenie szatni na stadionie sportowym-mienie gminy(zakup stołów i ławek f. s. 

Jastkowice)  3 000,00 zł 

- zakup energii, wody  27 000,00 zł 

- konserwacja boisk sportowych i bieżące remonty obiektów sportowych  30 000,00 zł 

- opłaty za kanalizację  2 000,00 zł 

- koszty odbioru odpadów komunalnych  2 000,00 zł 

- przeglądy okresowe budynków  4 000,00 zł 

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę infrastruktury sportowej w miejscowości Pysznica 

 50 000,00 zł 

- usługi porządkowe  3 000,00 zł 

- wydatki związane z ubezpieczeniem obiektów  1 042,00 zł 

- opłaty telekomunikacyjne związane z monitoringiem  1 179,00 zł 

-  zagospodarowanie terenu przy przedszkolu i otwartej strefie aktywności  (f.s. Brandwica)  

 12 000,00 zł 

  

Projekt budżetu gminy zakłada planowany deficyt budżetu w kwocie  8 425 922,00 zł 

Na spłatę zaciągniętych pożyczek kredytów długoterminowych przypada kwota  

 1 151 000,00 zł. 

Zaplanowano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu tj: środki  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 144 922,00 zł.  

Środki, o których mowa są zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym i planuje 

się wydatkować je w 2021 roku.  

Planowany deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami z : 

1) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu związanymi 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 144 922,00 zł 

(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), 

2) pożyczek i kredytów w kwocie 7 281 000,00 zł ( w tym pożyczka z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 

4 340 000,00 zł, 

W 2020 roku została podjęta uchwała o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej w transzach 

na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Kłyżów etap – III” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie, w kwocie 8560 000,00 zł.  Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2021-

2022 (złożony wniosek o udzielenie pożyczki - trwa oczekiwanie na podpisanie umowy). 

 

Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetu, 

oraz na spłatę rat kredytów wynoszą8 432 000,00 zł. 



Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2021r. 

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za III kwartał 2020 roku wynosi 38 539 109,36 zł, na 

plan 48 197 700,39 zł, co stanowi 79,96 % planu  

W tym: 

- dochody bieżące 37 271 845,16 zł na plan 47 359 174,45 zł, 

- dochody majątkowe 1 267 264,20 zł na plan 838 525,94 zł, 

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za III kwartał 2020 roku wynosi 32 668 180,88 zł na 

plan 53 743 497,91 zł, co stanowi 60,78 % planu  

W tym: 

- wydatki bieżące 31 423 434,75 zł na plan 44 252 593,53 zł, 

- wydatki majątkowe 1 244 746,13 zł na plan 9 490 904,38 zł. 

Sytuacja finansowa Gminy Pysznica na dzień 30.09.2020r. przedstawia się następująco: 

a) w 2018r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 2 816 044,61 zł na 

spłatę rat kredytów i pożyczek, którego do spłaty na dzień 30.09.2020r. pozostała 

kwota 439 757,00 zł, 

b) w 2019r.  zaciągnięto kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 1 449 000,00 zł na 

spłatę rat kredytów i pożyczek, którego do spłaty na dzień 30.09.2020r. pozostała 

kwota 1 411 500,00 zł. 

 

W 2020 roku planowany deficyt budżetu w kwocie 5 545 797,52 zł, zostanie pokryty: 

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  

w kwocie 1 029 052,38 zł,  

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy  

o finansach publicznych w kwocie 57 272,01 zł  

- przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4 459 473,13 zł.  

Ponadto planuje się pokryć spłatę rat kredytów w kwocie 2 058 526,87 zł. przychodami  

z tytułu kredytów. 

Na dzień 30.09.2020r. zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych Gminy Pysznica 

wynosi 1 851 257,00 zł. 

Projekt Uchwały Budżetowej na 2021 r. zakłada deficyt  kwocie 8 425 922,00 zł, który 

zostanie  pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami  

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych).  

W 2020 roku podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2021r.  

i 2022 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

w kwocie 8 560 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap III”. 

W 2021 roku łącznie planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty w kwocie 8 432 000,00 zł. 

Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty długoterminowe planuje się 

spłacić w latach 2021-2032. 

W załączeniu znajduje się wykaz wykonanych dochodów i wydatków na dzień 30 września 

2020r, oraz projekty planów finansowych instytucji kultury. 

 


