UCHWAŁA NR XXI/217/04
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.109, art.110,
art.122, art.124, art.128 ust.2 oraz art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Rymanowie
uchwala

co

następuje:

§1
1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości

24.287.000 zł. w

działach klasyfikacji budżetowej , w tym :
010

Rolnictwo i łowiectwo
- wpływy z różnych opłat

600

7.000 zł.
7.000 zł.

Transport i łączność

726.811 zł.

- Środki na dofinansowanie inwestycji
pozyskane z innych źródeł (SAPARD)
700

726.811 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

563.000 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów
o podobnym charakterze

348.000 zł.
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- wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych
- wieczyste użytkowanie gruntów

750

200.000 zł.
15.000 zł.

Administracja publiczna

122.621 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie

120.163 zł.

- dochody związane z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
- pozostałe odsetki

751

1.500 zł.
958 zł.

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

2.440 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie

754

2.440 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
7.000 zł.

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

7.000 zł.
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756

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
- podatek od nieruchomości

6.273.167 zł.
2.342.446 zł.

- podatek rolny

394.293 zł.

- podatek leśny

85.104 zł.

- podatek od środków transportowych

112.140 zł.

- wpływy z karty podatkowej

20.000 zł.

- podatek od spadków i darowizn

15.000 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej

50.000 zł.

- wpływy z opłaty targowej

15.000 zł.

- wpływy z opłaty miejscowej

300.000 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholi

145.000 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

10.000 zł.

- odsetki od niematerialnych wpłat
z tytułu podatków i opłat

10.000 zł.

- udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych

2.507.932 zł.

- udziały w podatku dochodowym
od osób prawnych
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- podatek od czynności cywilnoprawnych

758

30.000 zł.
25.000 zł.
100.000 zł.

- podatek od posiadania psów

4.320 zł.

- dotacja z funduszy celowych

106.932 zł

Różne rozliczenia

12.971.525 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego

8.668.680 zł.
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- część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin
801

4.302.845 zł.

Oświata i wychowanie

20.000 zł.

- wpływy z usług
852

20.000 zł.

Pomoc społeczna

2.855.700 zł.

- wpływy z usług

24.000 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie

2.385.600 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
900

446.100 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

658.575 zł.

- Środki na dofinansowanie inwestycji
pozyskane z innych źródeł (SAPARD)
926

658.575 zł.

Kultura fizyczna i sport

79.161 zł.

- Środki na dofinansowanie inwestycji
pozyskane z innych źródeł (SAPARD)

79.161 zł.

2. Szczególny plan dochodów budżetowych określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§2
1.Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 23.870.000 zł. w działach
i rozdziałach klasyfikacji budżetowej , w tym :
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010

Rolnictwo i łowiectwo

10.886 zł.

01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

3.000 zł.

01030 Izby Rolnicze

7.886 zł.

020

Leśnictwo

02001 Gospodarka leśna
400

20.000 zł.
20.000 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

40002 Dostarczanie wody
600

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

760.000 zł.
700.000 zł.
60.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710

76.000 zł.

Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne

700

76.000 zł.

230.542 zł.
230.542 zł.

Działalność usługowa

241.400 zł.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

120.000 zł.

71035 Cmentarze

121.400 zł.

750

Administracja publiczna

2.532.000 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie

200.000 zł.

75022 Rady gmin

110.000 zł.

75023 Urzędy gmin
75095 Pozostała działalność

1.980.000 zł.
242.000 zł.
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751

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

2.440 zł.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa
754

2.440 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne
75414 Obrona cywilna
756

232.000 zł.

220.000 zł.
12.000 zł.

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

70.000 zł.

75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
757

70.000 zł.

Obsługa długu publicznego

180.000 zł.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego

758

180.000 zł.

Różne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe

801

404.200 zł.
404.200 zł.

Oświata i wychowanie

12.415.593 zł.

80101 Szkoły podstawowe

6.036.670 zł.

80104 Przedszkola

1.173.766 zł.

80110 Gimnazja

3.877.366 zł.
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80113 Dowożenie uczniów do szkół

120.000 zł.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej
szkół
80120 Licea ogólnokształcące

402.365 zł.
679.740 zł.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

55.103 zł.

80195 Pozostała działalność

70.583 zł.

851

Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

852

145.000 zł.
145.000 zł.

Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej

3.530.345 zł.
32.500 zł.

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

2.235.500 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

20.100 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne

500.300 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

100.000 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

335.100 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
85295 Pozostała działalność
854

169.320 zł.
137.525 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

645.594 zł.
645.594 zł.
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900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.589.000 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

515.000 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

200.000 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

120.000 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

510.000 zł.

90095 Pozostała działalność

244.000 zł.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

685.000 zł.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

10.000 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

500.000 zł.

92116 Biblioteki

125.000 zł.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków
926

50.000 zł.

Kultura fizyczna i sport

100.000 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

100.000 zł.

2.Ustala się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 100.000 zł, a rezerwę celową w
wysokości 302.200 zł na podwyżki wynagrodzeń oraz w wysokości 2.000 zł na współpracę
z organizacjami pożytku publicznego i wolontariatu.
3.Szczegółowy plan wydatków budżetowych określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§3
1. Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie
2. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości

417.000 zł.
2.850.000 zł.

3. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących
pokrycia w dochodach w kwocie

2.433.000 zł.

ustala się kredyty i pożyczki na rynku krajowym w kwocie 2.433.000. zł.
4. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 3 do uchwały.
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§ 4 * zmiany
1.Uchwala się plan przychodów zakładów budżetowych i środków specjalnych w sposób
następujący:
a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

2.645.700 zł.

b) środki specjalne przy szkole w Rymanowie

50.160 zł.

c) środki specjalne przy szkole w Posadzie Górnej

152.951 zł.

d) środki specjalne przy Urzędzie Gminy

500 zł.

2.Uchwala się plan wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych w wysokości:
a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

2.645.700 zł.

b) środki specjalne przy szkole w Rymanowie
c) środki specjalne przy szkole w Posadzie Górnej
d) środki specjalne przy Urzędzie Gminy

50.160 zł.
152.951 zł.
500 zł.

3.Szczegółowy podział przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków
specjalnych przedstawiają załączniki Nr 4 i 5 do Uchwały.
§5
1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco :
a) dochody

2.515.203 zł.

b) wydatki

2.515.203 zł.

2.Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają załączniki
Nr 6 do uchwały.
§6
1. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w następującej wysokości :
a) Biblioteka Gminna

125.000 zł.

b) Gminny Ośrodek Kultury

380.000 zł.
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2. Ustala się dotacje budżetowe dla innych podmiotów realizujących zadania własne gminy
w sposób następujący:
Przedszkole Świętego Józefa prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najśw. Marii Panny NP w Rymanowie ( na zasadach przedszkola publicznego) zgodnie z wnioskiem planowane 119 dzieci, na dziecko roczna dotacja w wysokości
4.752,00 zł, a na niepełnosprawne 10.572,00 zł. Łączna planowana kwota dotacji
571.308 zł.
3. Ustala się dotacje dla Izb Rolniczych w wysokości – 7.886 zł.
4. Ustala się dotacje celową

w kwocie 50.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w

Rymanowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Rymanowie
wpisanego do rejestru zabytków.
5. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do m3 wody
dostarczanej odbiorcy w wysokości 1,10 zł do m3.
§7
1.Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie 145.000 zł.
2.Wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych wynoszą 145.000 zł.
§8
1. Uchwala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 40.000 zł.
2. Uchwala się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 40.000 zł.
3. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przedstawia załącznik Nr 7 do Uchwały.
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§9
1. Łączy się zadanie „Kanalizacja sanitarna Wróblik Szlachecki i Wróblik Królewski” z
zadaniem „Kanalizacja w Milczy” i przesuwa jego realizację na lata następne z roku
2005 na 2006 – 2.250.000 zł
2. Na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej w Klimkówce” zmienia się nazwę na
„Remont i adaptacja starego budynku szkoły na świetlicę w Klimkówce” oraz po
przetargu zmniejsza się nakłady w 2005 r. o 88.000 zł
3. Przesuwa się realizacje zadań na lata następne:
− „Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Posadzie Górnej” z roku 2005 na
2006 – 250.000 zł,
− „Rozpoczęcie budowy szkoły w Rymanowie” z roku 2005 na 2006 – 900.000
zł, z roku 2005 na 2007 – 200.000 zł
4. Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2005 – 2007
w wysokości:
2005 rok

1.862.048 zł.

2006 rok

9.348.000 zł.

2007 rok

2.550.000 zł.

5. Szczegółowy wykaz określający zadania, okres realizacji programu i źródła
finansowania tych zadań przedstawia załącznik Nr 8 do uchwały.
§ 10
1. Prognozę kwoty długu gminy i ocenę możliwości sfinansowania deficytu przedstawia
załącznik nr 9 do uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza gminy do zaciągania długu do kwoty 2.433.000 zł. oraz spłaty
zobowiązań do kwoty 2.850.000 zł.
§ 11
Upoważnia się Burmistrza Gminy do :
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru
budżetu gminy do wysokości 600.000 zł
11

b) dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w
ramach działów klasyfikacji budżetowej
c) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy
d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach krajowych
e) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 600.000 zł.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy , a nadzór nad jej wykonaniem zleca
się Komisji Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

§ 13
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 rok i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2.Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na terenie Gminy przez rozplakatowanie
obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w jednostkach pomocniczych gminy.
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