UCHWAŁA NR XXXVII/269/09
RADY GMINY TARNOWIEC
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,pkt.9 lit."d",lit."i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.211, art.212,
art.214, art.215, art.217, art.219 ust.3, art.222 ust.1 i 2, art. 237, art.239, art.258 i art. 264 ust.3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada
Gminy Tarnowiec uchwala co następuje.
§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 20 126 083,80 zł. w tym:
1) dochody bieżące – 18 860 757,80 zł.
2) dochody majątkowe – 1 265 326,00 zł.
jak poniżej:
Dział

Wyszczególnienie

Kwota w zł.

010

Rolnictwo i łowiectwo
1) dochody bieżące:
a) wpływy z czynszu za obwody łowieckie
2) dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych

700

Gospodarka mieszkaniowa
1) dochody bieżące:
a) opłaty za wieczyste użytkowanie
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
2) dochody majątkowe:
a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości

750

Administracja publiczna
1) dochody bieżące:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących

84 457,00
84 457,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
1) dochody bieżące:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

1 513,00

751

25 526,00
1 200,00
1 200,00
24 326,00
24 326,00
115 256,00
74 256,00
5 883,00
68 373,00
41 000,00
41 000,00

84 425,00
32,00

1 513,00
1 513,00

756
Podpisany. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4 329 413,00
1) dochody bieżące:
4 329 413,00
a) wpływy z karty podatkowej
2 900,00

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
756

1 513,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4 329 413,00
1) dochody bieżące:
4 329 413,00
a) wpływy z karty podatkowej
2 900,00
b) podatek od nieruchomości
1 097 966,00
c) podatek rolny
392 895,00
d) podatek leśny
23 809,00
e) podatek od środków transportowych
58 000,00
f) podatek od spadków i darowizn
8 000,00
g) podatek od czynności cywilnoprawnych
70 000,00
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
7 412,00
i) opłata skarbowa
18 000,00
j) opłata eksploatacyjna
20 000,00
k) odsetki
4 500,00
l) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
ł) podatek dochodowy od osób fizycznych
m) podatek dochodowy od osób prawnych

82 000,00
2 433 931,00
100 000,00

758

Różne rozliczenia
1) dochody bieżące:
a) część wyrównawcza subwencji ogólnej
b) część oświatowa subwencji ogólnej
c) odsetki od środków na rachunkach bankowych
d) wpływy z tytułu zwrotu środków za media w lokalach Komunalnych
e) część równoważąca subwencji ogólnej

10878755,00
10878755,00
4153 741,00
6 650777,00
30 000,00
10 000,00
34 237,00

801

Oświata i wychowanie
1) dochody bieżące
a) wpływy za korzystanie z przedszkola
b) dotacja rozwojowa

852

Pomoc społeczna
3 152 870,00
1) dochody bieżące:
3 152 870,00
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
2 787 570,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Własnych zadań
bieżących
314 800,00
b) wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze
45 500,00
c) z Funduszu alimentacyjnego
4 500,00
d) odsetki
500,00

276 120,80
276 120,80
132 060,00
144 060,80

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 262 173,00
1) dochody bieżące:
62 173,00
a) dochody z dzierżawy składników majątkowych gminy
62 173,00
2) dochody majątkowe:
1 200 000,00
Podpisany.
a ) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z budżetu Unii
Europejskiej
1 200 000,00

900

Dochody ogółem

20126083,8

1) dochody bieżące:
62 173,00
a) dochody z dzierżawy składników majątkowych gminy
62 173,00
2) dochody majątkowe:
1 200 000,00
a ) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z budżetu Unii
Europejskiej
1 200 000,00
Dochody ogółem

20126083,8

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 24 142 178,80 zł. w tym:
1) wydatki bieżące - 20 294 253,80 zł.
2) wydatki majątkowe - 3 847 925,00 zł.
jak poniżej:
Dział Rozdział Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo

48 600,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1) wydatki majątkowe:
a) inwestycje

33 200,00
33 200,00
33 200,00

01030

Izby rolnicze
1) wydatki bieżące:
a) dotacje na zadania bieżące

7 900,00
7 900,00
7 900,00

01095

Pozostała działalność
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00

010

Transport i łączność

600

1 307 800,00

60014

Drogi publiczne powiatowe
1) wydatki bieżące:
a) dotacje na zadania bieżące

490 000,00
490 000,00
490 000,00

60016

Drogi publiczne gminne
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wynagrodzenia
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań
2) wydatki majątkowe:
a) inwestycje

451 800,00
401 800,00
401 800,00
1 000,00
400 800,00
50 000,00
50 000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1) wydatki bieżące
a) jednostki budżetowej w tym;
- wynagrodzenia
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

366 000,00
366 000,00
366 000,00
1 000,00
365 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

973 700,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wynagrodzenia

973 700,00
493 700,00
493 700,00
5 000,00

700
70005
Podpisany.

Kwota /w zł./

700

Gospodarka mieszkaniowa

973 700,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wynagrodzenia
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań
2) wydatki majątkowe:
a) inwestycje, zakupy inwestycyjne

973 700,00
493 700,00
493 700,00
5 000,00
488 700,00
480 000,00
480 000,00

Działalność usługowa

236 200,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

110 000,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00

71035

Cmentarze
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań
2) wydatki majątkowe:
a) inwestycje

126 200,00
26 200,00
26 200,00
26 200,00
100 000,00
100 000,00

70005

710

750

Administracja publiczna

2 665 833,33

75011

Urzędy wojewódzkie
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

149 688,00
149 688,00
148 624,00
140 124,00
8 500,00
1 064,00

75022

Rady gmin
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

101 000,00
101 000,00
8 000,00
8 000,00
93 000,00

75023

Urzędy gmin
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2) wydatki majątkowe:
a) zakupy inwestycyjne

2 260 745,00
2 240 745,00
2 219 925,00
1 807 015,00
412 910,00
20 820,00
20 000,00
20 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

10 000,00
10 000,00

Podpisany.

75095

Pozostała działalność

10 000,00
144 400,00

75075

75095

751
75101

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

10 000,00
10 000,00

Pozostała działalność
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

144 400,00
144 400,00
81 300,00
81 300,00
63 100,00

10 000,00

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

1513,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 513,00
1 513,00
1 513,00
1 513,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

192 180,00

75412

Ochotnicze straże pożarne
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2) wydatki majątkowe:
a) inwestycje, zakupy inwestycyjne

182 180,00
172 180,00
145 180,00
25 680,00
119 500,00
27 000,00
10 000,00
10 000,00

75414

Obrona cywilna
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00

75421

Zarządzanie kryzysowe
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

754

756

75647

Podpisany.

757
75702

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

40 000,00

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

Obsługa długu publicznego

550 000,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

400 000,00

75647

757

40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

Obsługa długu publicznego

550 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
1) wydatki bieżące:
a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

400 000,00
400 000,00
400 000,00

75704

Rozliczenia z tytułu p o ręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub j.s.t.
1) wydatki bieżące:
a) wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

150 000,00

Różne rozliczenia

215 000,00

Rezerwy ogólne i celowe
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

215 000,00
215 000,00
215 000,00

Oświata i wychowanie

9 631 142,8

758
75818

801
80101

80103

80104

80110
Podpisany.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań

150 000,00
150 000,00

165 000,00
50 000,00

Szkoły podstawowe
1)wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 054 570,00
6 054 570,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
1)wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

401 365,00
401 365,00

Przedszkola
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) dotacje na zadania bieżące
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2) wydatki majątkowe:
a) inwestycje

911 125,00
711 125,00
630 845,00
492 870,00
137 975,00

Gimnazja
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 747 340,00
4 555 310,00
1 192 030,00
307 230,00

376 690,00
362 810,00
13 880,00
24 675,00

52 900,00
27 380,00
200 000,00
200 000,00
1 909 190,00
1 909 190,00
1 798 525,00
1 673 685,00

a) inwestycje
80110

80113

80146

80195

851

85154

852

1 909 190,00
1 909 190,00

Dowożenie uczniów do szkół
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

142 577,00
142 577,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

55 455,00
55 455,00

Pozostała działalność
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej

85212

1 798 525,00
1 673 685,00
124 840,00
110 665,00

141 995,00
48 895,00
93 100,00
582,00

55 455,00
55 455,00
156 860,80
156 860,80
11 300,00
11 300,00
145 560,80
82 000,00

Zwalczanie narkomanii
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 700,00
6 700,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

75 300,00
75 300,00

Pomoc społeczna
85202

Podpisany.

Gimnazja
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Ochrona zdrowia
85153

200 000,00

Domy pomocy społecznej
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 700,00
5 700,00
1 000,00

72 605,00
13 955,00
58 650,00
2 695,00
4 077 095,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 2 784 200,00
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1) wydatki bieżące:
2 784 200,00
a) jednostek budżetowych w tym;
158 940,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 2 784 200,00
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1) wydatki bieżące:
2 784 200,00
a) jednostek budżetowych w tym;
158 940,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
134 540,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
24 400,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2 625 260,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85214

9 370,00
9 370,00
9 370,00
285 200,00
285 200,00
285 200,00

85215

Dodatki mieszkaniowe
1)wydatki bieżące:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 000,00
15 000,00
15 000,00

85216

Zasiłki stałe
1) wydatki bieżące:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych

55 200,00
55 200,00
55 200,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

446 125,00
446 125,00
441 865,00
388 030,00
53 835,00
4 260,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1) wydatki bieżące:
a) dotacje na zadania bieżące

201 000,00
201 000,00
201 000,00

85295

Pozostała działalność
1) wydatki bieżące:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych

161 000,00
161 000,00
161 000,00

900
90001

Podpisany.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
1) wydatki bieżące:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 370,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 351 047,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) wydatki majątkowe:

2 734 725,00
50 000,00

a) inwestycje, w tym;
- wydatki na programy finansowane z udziałe m środków Unii

50 000,00
50 000,00
2 684 725,00
2 684 725,00

1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) wydatki majątkowe:

50 000,00
50 000,00
50 000,00
2 684 725,00
2 684 725,00

a) inwestycje, w tym;
- wydatki na programy finansowane z udziałe m środków Unii
Europejskiej
2 454 725,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 500,00
5 500,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) wydatki majątkowe:
a) inwestycje

376 000,00
226 000,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej
1) wydatki bieżące:
a) dotacje na zadania bieżące

223 022,00
223 022,00
223 022,00

90095

Pozostała działalność
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90004

90015

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

5 500,00
5 500,00

226 000,00
226 000,00
150 000,00
150 000,00

11 800,00
11 800,00
11 800,00
11 800,00
708 068,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury
1) wydatki bieżące:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1) wydatki bieżące:
a) jednostki budżetowej w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) dotacje na zadania bieżące
2) wydatki majątkowe:
a) inwestycje

530 900,00
410 900,00

Biblioteki
1) wydatki bieżące:
a) dotacje na zadania bieżące

174 168,00
174 168,00
174 168,00

92116

926
92605
Podpisany.

Wydatki ogółem

3 000,00
3 000,00
3 000,00

271 900,00
9 050,00
262 850,00
139 000,00
120 000,00
120 000,00

Kultura fizyczna i sport

62 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
1) wydatki bieżące:
a) dotacje na zadania bieżące

62 000,00
62 000,00
62 000,00
24142178,80

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 016 095,00 zł., który zostanie pokryty przychodami

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
1) wydatki bieżące:
a) dotacje na zadania bieżące

Wydatki ogółem

62 000,00
62 000,00
62 000,00
24142178,80

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 016 095,00 zł., który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 4. Ustala się przychody w łącznej kwocie 5 714 911,40 zł. pochodzącymi z:
- paragraf 952 – Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie –
5 714 911,40 zł.
§ 5. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 1 698 816,40 zł.:
- paragraf 992 – Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych – 1 698 816,40 zł.
z następujących tytułów:
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 604 488,40 zł.
2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 94 328,00 zł.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań na:
1) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty
4 016 095,00 zł.
2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 698 816,40 zł.
3) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł.
§ 7 . Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 150 000,00 zł.
§ 8. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 82 000,00 zł. i wydatki na zadania wynikające z:
1) gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 75 300,00 zł.
2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 700,00 zł.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) dochody;
Dział Wyszczególnienie

Kwota /w zł./

Administracja publiczna
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

84 425,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
Podpisany. sądownictwa
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

1 513,00

750

751

84 425,00

1 513,00

751

852

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

1 513,00

1 513,00

Pomoc społeczna
2 787 570,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2 784 200,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
3 370,00

Razem

2873508,00

2) wydatki;
Dział Rozdział Wyszczególnienie
750
75011

751
75101

852

Kwota /w zł/

Administracja publiczna

84 425,00

Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

84 425,00
84 425,00
84 425,00
84 425,00

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

1 513,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 513,00
1 513,00
1 513,00
1 513,00

Pomoc społeczna

2 787 570,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 2 784 200,00
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1) wydatki bieżące:
2 784 200,00
a) jednostek budżetowych w tym;
158 940,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
134 540,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
24 400,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2 625 260,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

3 370,00

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 370,00
3 370,00
3 370,00

Podpisany.

Razem

2 873 508,00

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
1) wydatki bieżące:
a) jednostek budżetowych w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 370,00
3 370,00
3 370,00
2 873 508,00

Razem

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w kwocie 271 308,40 zł. w podziale na sołectwa zgodnie z zestawieniem jak niżej:
Lp.
1

Nazwa
Sołectwa
Brzezówka

Dział
Rozdział
921
92109

Nazwa przedsięwzięcia
Wykonanie ławek i stołów do Domu
Ludowego
Zakup kosiarki

2

Czeluśnica

921

Zakup płytek ceramicznych do remontu

92109

Domu Ludowego

Kwota
przedsięwzięcia

Kwota
ogółem

15 000,00

15 888,83

888,83
20 349,24

20 349,24

3

Dobrucowa

700
70005

Remont parkingu przy Domu Strażaka

12 404,82

12 404,82

4

Gąsówka

921
92109

Ocieplenie sufitu w Domu Ludowym

1 000,00

8 832,06

5

Gliniczek

Wykonanie wentylacji w Domu Ludowym

500,00

Wyczyszczenie i malowanie parkietu
w Domu Ludowym

2 000,00

Wymiana muszli w toalecie i umywalek
w Domu Ludowym

1 332,06

Zakup krzeseł do Domu Ludowego

4 000,00

700
70005

Położenie masy bitumicznej na placu obok
Domu Ludowego

12 000,00

921
92109

Remont dachu na Domu Ludowym

12 870,84

870,84

6

Glinik Polski

010
01010

Wykonanie studni głębinowej dla Domu
Ludowego

18 152,32

18 152,32

7

Łajsce

600
60016

Bitumiczne utwardzenie drogi zapłociowej
od skrzyżowania z drogą Łajsce-Łężyny
w kierunku istniejącego asfaltu

17 730,69

17 730,69

8

Łubienko

700
70005

Zakup blachy na pokrycie przebieralni na
biosku sportowym

1 827,86

11 827,86

600
60016

Remont dróg gminnych

10 000,00

900
90015

Wykonanie oświetlenia ulicznego

6 000,00

600
60016

Remont dróg gminnych

3 000,00

Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku

2 184,31

9

Łubno Opace

Podpisany.

700

11 184,31

9

Łubno Opace

10 Łubno
Szlacheckie

11 Nowy Glinik

900
90015

Wykonanie oświetlenia ulicznego

6 000,00

600
60016

Remont dróg gminnych

3 000,00

700
70005

Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku
wsi

2 184,31

921
92109

Wykonanie stołów do Domu Ludowego

5 000,00

700
70005

Utwardzenie placu przed Domem
Ludowym

3 000,00

600
60016

Remont dróg gminnych

3 000,00

700
70005

Modernizacja stadionu

2 000,00

700
70005

Utrzymanie porządku i poprawa wizerunku
wsi

1 468,60

600
60016

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na
drodze od kościoła w stronę cmentarza

18 307,66

18 307,66

14 313,26

11 184,31

14 468,60

i Zarzecza
12 Potakówka

13 Roztoki

600
60016

Modernizacja drogi gminnej „Na Budach”

7 313,26

900
90015

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

7 000,00

921
92109

Zainstalowanie klimatyzacji w Domu
Ludowym

9 000,00

Wymiana drzwi w Domu Ludowym – 2 szt.

2 000,00

Zakup i montaż kuchni gazowych – 2 szt.

2 000,00

Wymiana okna w Domu Ludowym

1 490,79

14 490,79

14 Sądkowa

921
92109

Remont Domu Ludowego

17 375,63

17 375,63

15 Tarnowiec

600
60016

Remont dróg gminnych

20 000,00

22 191,10

921
92109

Zakup koszy na śmieci do Domu
Ludowego

2 191,10

600
60016

Remont dróg gminnych „Na Podlas”

17 000,00

921
92109

Zakup wyposażenia Domu Ludowego

1 818,05

600
60016

Remont dróg gminnych

22 102,34

16 Umieszcz

17 Wrocanka

18 818,05

22 102,34

Podpisany.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

17 Wrocanka

600
60016

Remont dróg gminnych

22 102,34

22 102,34

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 1 1 . Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu z tytułu dopłat do:
1) kosztów dostarczanej wody - 116 000,00 zł.
2) kosztów odprowadzenia ścieków – 107 022,00 zł.
zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 12. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 165 000,00 zł. na podwyżki wynagrodzeń
w oświacie.
§ 1 3 . Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, jak poniżej:
Stan funduszu
obrotowego na
początek 2010 roku

Przychdy

Wydatki

Stan funduszu obrotowego
na koniec 2010 roku

30 000,00

6 000,00

35 000,00

1 000,00

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu
budżetowego do maksymalnej kwoty 500 000,00 zł.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków niż bank wykonujący
bankową obsługę gminy,
3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000,00 zł.
4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:
a) polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy,
b) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2010 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Podpisany.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XXXVII/269/09
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XXXVII/269/09
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 29 grudnia 2009 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2010 ROKU
Wyszczególnienie zadanie jednostki samorządu terytorialnego

Kwota dotacji /w zł./
Podmiotowej

Przedmiotowej

Celowej

Jednostki sektora finansów publicznych
Powiat Jasielski - pomoc finansowa
z przeznaczeniem na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

490 000,00

Gmina Miejska Jasło - częściowe pokrycie
opłat za pobyt dzieci
z terenu Gminy Tarnowiec

10 396,00

w przedszkolach prowadzonych
przez Miasto Jasło
Zakład Gospodarki Komunalnej

223 022,00

w Tarnowcu
Gminny Ośrodek Kultury
w Tarnowcu

139 000,00

Gminna Biblioteka
w Tarnowcu

174 168,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych
Podkarpacka Izba Rolnicza
w Boguchwale
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka –
na prowadzenie wychowania przedszkolnego
w formie punktu przedszkolnego
Na realizację zadań w zakresie pomocy
społecznej tj. na usługi
opiekuńcze
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
w zakresie piłki nożnej
zlecone w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podpisany.

Zadania realizowane będą
poprzez następujące działania:
1) organizację zajęć sportowych,

7 900,00

42 504,00

201 000,00

w zakresie piłki nożnej
zlecone w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zadania realizowane będą
poprzez następujące działania:
1) organizację zajęć sportowych,
2) organizację zawodów i rozgrywek sportowych,
3) zajęcia i treningi prowadzone przez
uprawnionych instruktorów lub trenerów

62 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XXXVII/269/09
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD
BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TARNOWCU
Stan funduszu obrotowego
na dzień 1.01. 2010 r.

Przychody

W tym:
- dotacja
przedmiotowa

Koszty

Stan funduszu obrotowego
na dzień 31.01. 2010 r.

60 000,00

2 190 172,00

223 022,00

2 190 172,00

60 000,00

Podpisany.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XXXVII/269/09
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD
BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TARNOWCU
Stan funduszu obrotowego
na dzień 1.01. 2010 r.

Przychody

W tym:
- dotacja
przedmiotowa

Koszty

Stan funduszu obrotowego
na dzień 31.01. 2010 r.

60 000,00

2 190 172,00

223 022,00

2 190 172,00

60 000,00

Podpisany.

