Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/217/04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

I. Dochody budżetowe
Klasyfikacja Treść
Dz.010

Dz.600

Dz.700

Rolnictwo i łowiectwo

7.000

-

7.000
726.811

-Środki pozyskane z innych źródeł (SAPARD)

726.811

Gospodarka mieszkaniowa

563.000

-

563.000

348.000
15.000
200.000
122.621

-

120.163

Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
Pozostałe odsetki

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

Dz.754

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym :
- dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
- wieczyste użytkowanie gruntów
Sprzedaż mienia komunalnego

Administracja publiczna

Dz.751

Opłata za obwody łowieckie

Transport i łączność

Dz.750

Plan

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony praw - dotacje celowe
(aktualizacja rejestrów Wyborców)

1.500
958

2.440

2.440

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

7.000

- Obrona cywilna – dotacja celowa

7.000

Dz.756

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

-

Wpływy z karty podatkowej
Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
w tym:
- podatek rolny od osób prawnych
- podatek leśny od osób prawnych
- podatek od nieruchomości od jednostek
gospodarki uspołecznionej
- odsetki za zwłokę
- podatek od czynności cywilno prawnych
Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
w tym:
- podatek rolny od osób fizycznych
- podatek leśny od osób fizycznych
- podatek od nieruchomości
od osób fizycznych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od środków transportowych
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty miejscowej
- odsetki za zwłokę
- podatek od czynności cywilno prawnych
- podatek od posiadania psów

6.273.167
20.000

2.016.914
18.893
71.979
1.891.042
5.000
30.000

1.361.389
375.400
13.125
451.404
15.000
112.140
15.000
300.000
5.000
70.000
4.320

-

Wpływy z opłaty skarbowej

50.000

-

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

10.000

-

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

145.000

-

Wpływy z różnych rozliczeń (opłata eksploatacyjna)

25.000

-

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

2.507.932

-

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

-

Dotacja z funduszy celowych

30.000
106.932

Dz.758

Różne rozliczenia

12.971.525

-

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

8.668.680

-

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

4.302.845

-kwota podstawowa
- kwota uzupełniająca
Dz.801

Dz.852

Oświata i wychowanie

20.000

-

20.000

Dz.926

Wpływy z usług

Pomoc społeczna

2.855.700

-

Usługi opiekuńcze i społeczne – wpływy z usług

-

Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

-

Dz.900

3.834.886
467.959

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

24.000

2.235.500

20.100

-

Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne

350.300

-

Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej

204.200

-

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze

21.600

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

658.575

-Środki pozyskane z innych źródeł (SAPARD)

658.575

Kultura fizyczna i sport

79.161

-Środki pozyskane z innych źródeł (SAPARD)

79.161

Ogółem dochody

24.287.000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/217/04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja

Treść

Plan

Dz.010

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01020

Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

10.886
3.000

-wydatki bieżące
3.000
(utylizacja padłych zwierząt – zadanie gminy)
Rozdz.01030

Izby rolnicze
-

wydatki bieżące
w tym: dotacje

7.886
7.886
7.886

Dz.020

Leśnictwo

20.000

Rozdz.02001

Gospodarka leśna

20.000

-wydatki bieżące

20.000

Dz.400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

Rozdz.40002

Dostarczanie wody

76.000
76.000

-wydatki bieżące
76.000
w tym:
-dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej
76.000
Dz.600

Transport i łączność

760.000

Rozdz.60016

Drogi publiczne gminne

700.000

-

wydatki bieżące
200.000
(w tym: opracowanie dokumentacji na budowę
drogi gminnej łączącej ulicę Mitkowskiego w
Rymanowie z Ladzinem)

- wydatki majątkowe

500.000

60.000

Rozdz.60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dz.700

- wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60.000
230.542

-wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

230.542

175.542
55.000

Dz.710

Działalność usługowa

241.400

Rozdz.71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

120.000

-wydatki bieżące
Rozdz.71035

Cmentarze
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Dz.750

Administracja publiczna

Rozdz.75011

Urzędy Wojewódzkie
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
pozostałe wydatki

Rozdz.75022

121.400
1.400
120.000
2.532.000
200.000
200.000
148.869
51.131

Rady gmin
- wydatki bieżące

Rozdz.75023

120.000

110.000
110.000

Urzędy gmin

1.980.000

-wydatki bieżące
1.980.000
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
1.530.000
pozostałe wydatki
450.000
Rozdz.75095

Pozostała działalność
-wydatki bieżące
w tym :
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
pozostałe wydatki
- wydatki majątkowe

242.000
112.000
5.000
107.000
130.000

Dz.751
Rozdz.75101

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

2.440

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa

2.440

-wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
pozostałe wydatki
Dz.754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Rozdz.75412

Ochotnicze straże pożarne
-wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
pozostałe wydatki
-wydatki majątkowe

Rozdz.75414
Dz. 756

Obrona cywilna
-wydatki majątkowe

2.440
261
2.179
232.000
220.000
150.000
2.200
147.800
70.000
12.000
12.000

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

Rozdz. 75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności
Budżetowych
-wydatki bieżące
70.000
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
55.000
pozostałe wydatki
15.000

70.000

70.000

Dz.757

Obsługa długu publicznego

180.000

Rozdz.75702

Obsługa papierów wartościowych ,kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
-wydatki bieżące
180.000
w tym:
- obsługa długu publicznego
180.000
( odsetki od kredytów i pożyczek)
Różne rozliczenia

180.000

Rezerwy ogólne i celowe
-rezerwa ogólna
-rezerwa celowa

404.200

Dz.758
Rozdz.75818

100.000
304.200

404.200

Dz.801

Oświata i wychowanie

Rozdz.80101

Szkoły podstawowe
-wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
pozostałe wydatki

12.415.593
6.036.670
6.036.670
4.927.144
1.109.526

Rozdz.80104

Przedszkola
1.173.766

Rozdz.80110

-wydatki bieżące
w tym :
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
pozostałe wydatki
dotacja
Gimnazja
-wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
pozostałe wydatki
- wydatki majątkowe

2.727.366

Rozdz.80113

Dowożenie uczniów do szkół
-wydatki bieżące

1.173.766

506.345
96.113
571.308
3.877.366

2.261.295
466.071
1.150.000
120.000
120.000

Rozdz.80114

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół
-wydatki bieżące
402.365
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
333.125
pozostałe wydatki
69.240

402.365

Rozdz.80120

Licea Ogólnokształcące

679.740

Rozdz.80146

- wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
pozostałe wydatki
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki bieżące

679.740
583.207
96.533
55.103
55.103

Rozdz. 80195 Pozostała działalność
- wydatki bieżące

70.583
70.583

Dz.851

Ochrona zdrowia

145.000

Rozdz.85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

145.000

- wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
pozostałe wydatki
Dz.852

145.000
18.000
127.000

Pomoc społeczna

3.530.345

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
- wydatki bieżące

32.500
32.500

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące
2.235.500
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
100.330
pozostałe wydatki
2.135.170
Rozdz.85213

Rozdz.85214

Rozdz.85215

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
-wydatki bieżące
20.100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
-wydatki bieżące
500.300
Dodatki mieszkaniowe
-wydatki bieżące

2.235.500

20.100

500.300
100.000

100.000

Rozdz.85219

Ośrodki pomocy społecznej
-wydatki bieżące
335.100
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
287.800
pozostałe wydatki
47.300

335.100

Rozdz.85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-wydatki bieżące
169.320

169.320

Rozdz.85295

Pozostała działalność
-wydatki bieżące
(dożywianie uczniów w szkole)

137.525
137.525

Dz.854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401

Świetlice szkolne
-wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
pozostałe wydatki
- wydatki majątkowe

645.594
645.594
283.546
263.558
19.988
362.048

Dz.900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
-wydatki majątkowe

515.000

Oczyszczanie miast i wsi
-wydatki bieżące

200.000

Rozdz.90003

1.589.000
515.000
200.000

Rozdz.90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
-wydatki bieżące
120.000

120.000

Rozdz.90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg
-wydatki bieżące
-wydatki majątkowe

510.000

Rozdz.90095

Pozostała działalność
-wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

410.000
100.000
244.000
220.000
24.000

Dz.921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury
- wydatki bieżące

685.000
10.000

10.000

Rozdz.92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
-wydatki bieżące
500.000
w tym:
-dotacja dla GOK-u
(jako instytucji kultury)
380.000
- pozostałe wydatki
120.000

500.000

Rozdz.92116

Biblioteki
-wydatki bieżące
w tym:
-dotacja dla instytucji kultury

125.000
125.000
125.000

Rozdz.92120

Ochrona i konserwacja zabytków
-wydatki bieżące
w tym:
- dotacja dla Parafii
Rzymskokatolickiej w
Rymanowie

50.000
50.000

50.000

Dz.926

Kultura fizyczna i sport

100.000

Rozdz.92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
-wydatki bieżące
100.000

100.000

Ogółem wydatki

23.870.000

