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UUCHWAŁACHWAŁA N NRR ......... .........
RRADYADY M MIEJSKIEJIEJSKIEJ  WW R RYMANOWIEYMANOWIE

ZZ  DNIADNIA  ..............................  ..............................
                        w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 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.24 ust.11, 

art.165, art.166, art.184, art.188 ust.2 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Dz.U. Nr 169, poz 1420  z późn. 

zm.) Rada Miejska w Rymanowie

u c h w a l a     c o     n a s t ę p u j e :

§ 1

Uchwala się dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości  29.771.727 zł. w działach 

klasyfikacji budżetowej , w tym :

Klasyfikacja Treść Plan

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich

5.000

5.000

Dz.020 Leśnictwo

− Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

20.000

20.000

Dz.600 Transport i łączność

− Wpływy z różnych opłat ( opłata za zajęcie pasa 
drogowego)

1.000

1.000

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

− Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych umów o podobnym 
charakterze

675.000

460.000
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−  Wieczyste użytkowanie gruntów
− Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

15.000
200.000

Dz.710 Działalność usługowa

- Wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna)

10.000

10.000

Dz.750 Administracja publiczna

− Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe-zad. zlec.
− Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej

125.204

122.104

3.100

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

2.486

2.486

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
- podatek leśny 
- podatek od nieruchomości  
- odsetki za zwłokę
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek od środków transportowych
- rekompensaty utraconych dochodów

- 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
- podatek leśny 
- podatek od nieruchomości 
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od środków transportowych
- wpływy z opłaty targowej

7.934.330

20.000

2.556.279
                

14.000
82.641

2.317.911
4.000
5.000

49.947
82.780

1.702.486

375.000
14.048

638.259
20.000

119.179
10.000
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- wpływy z opłaty uzdrowiskowej
- odsetki za zwłokę
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek od posiadania psów

- Wpływy z opłaty skarbowej
-    Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych     
      przez jednostki samorządu terytorialnego na 
      podstawie odrębnych ustaw
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

450.000
4.000

70.000
2.000

50.000

10.000
145.000
15.000

3.405.565
30.000

Dz.758 Różne rozliczenia

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
                     -kwota podstawowa
                     - kwota uzupełniająca
-     Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

15.013.308

9.816.966

4.531.714
541.357
123.271

Dz.801 Oświata i wychowanie

− Opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych

21.000

21.000

Dz.852 Pomoc społeczna

- Wpływy z usług  (za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne) 

- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, zaliczkę 
alimentacyjną  oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej
- Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze
- Dotacja celowa na posiłek dla potrzebujących
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 
      administracji rządowej

5.689.490

17.000

5.063.000

15.800

284.600
208.600

17.900
82.400

190

3



Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

− Wpływy z usług – wpłaty z tytułu przygotowywania 
posiłków w szkolnych stołówkach, odpłatność za 
prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe

259.409

259.409

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

− Wpływy z opłaty produktowej

500

500

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

− Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych umów o  podobnym 
charakterze

15.000

15.000

Ogółem dochody 29.771.727

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości   27.975.522 zł w 

działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej , w tym :

Klasyfikacja Treść Plan

Dz.010

Rozdz.01030

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze
- wydatki bieżące 

w tym: dotacje 

7.780

7.780
7.780
7.780

Dz.020

Rozdz.02001

Leśnictwo

Gospodarka leśna
-wydatki bieżące                                      

w tym:
             wynagrodzenia i pochodne od
              wynagrodzeń 
              pozostałe wydatki              
            

20.000

20.000
20.000

5.000
15.000

Dz.400

Rozdz.40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody
-     wydatki bieżące 
      w tym: dotacje          

76.000

76.000
76.000
76.000
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Dz.600

Rozdz.60016

Rozdz.60017

Rozdz.60078

Transport i łączność
                        

Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące   
   w tym:
             wynagrodzenia i pochodne od
              wynagrodzeń 
              pozostałe wydatki 
-    wydatki majątkowe       
                   
Drogi wewnętrzne       
- wydatki bieżące
                                     
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe                
              

  850.000

700.000
200.000

20.000
180.000
500.000

50.000
50.000

100.000
50.000
50.000

Dz.700

Rozdz.70005

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami
-wydatki bieżące 
- wydatki majątkowe 

   
  295.000

295.000
205.000
90.000

Dz.710

Rozdz.71004

Rozdz.71035

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego
-wydatki bieżące                                     
   w tym:
             wynagrodzenia i pochodne od
              wynagrodzeń 
              pozostałe wydatki   
                                            
Cmentarze
- wydatki bieżące 

                          90
.000

40.000
40.000

20.000
20.000

50.000
50.000

Dz.750

Rozdz.75011

Rozdz.75022

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie
- wydatki bieżące 
          wynagrodzenia i pochodne od 
          wynagrodzeń 
           pozostałe wydatki        
                     
Rady gmin
- wydatki bieżące 
   w tym:
             wynagrodzenia i pochodne od

2.619.000

195.000
195.000

162.000
33.000

144.000
144.000
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Rozdz.75023

Rozdz.75075

Rozdz.75095

              wynagrodzeń 
              pozostałe wydatki      
                                       
 Urzędy gmin
-wydatki bieżące                                      
  w tym:  wynagrodzenia i pochodne od 
                wynagrodzeń                            
                pozostałe wydatki     
                  
 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego
- wydatki bieżące      
                                  
Pozostała działalność
-wydatki bieżące 
 w tym : wynagrodzenia i pochodne od
              wynagrodzeń 
              pozostałe wydatki 

1.500
142.500

2.100.000
2.100.000

1.700.000
400.000

65.000
65.000

 115.000
115.000

78.000
37.000

Dz.751

Rozdz.75101

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

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej kontroli i ochrony prawa

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

2.486

2.486

2.486

1.495
991

Dz.754

Rozdz.75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

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

230.000

230.000
130.000

45.000
85.000

100.000

Dz. 756

Rozdz.75647

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

Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych
-wydatki bieżące 

85.000

85.000
85.000
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 w tym:
             wynagrodzenia i pochodne od 
             wynagrodzeń 
             pozostałe wydatki                       

70.000
15.000

Dz.757

Rozdz.75702

Obsługa długu publicznego

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

                              
220.000

220.000
220.000

220.000

Dz.758

Rozdz.75818

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe
-rezerwa ogólna 
-rezerwy celowe 

276.443

276.443
120.000
156.443

Dz.801

Rozdz.80101

Rozdz.80103

Rozdz.80104

Rozdz.80110

Rozdz.80113

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe
-wydatki bieżące 
 w tym:  wynagrodzenia i pochodne od 
              wynagrodzeń 
              pozostałe wydatki 
              dotacja 
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych
-wydatki bieżące 
  w tym : wynagrodzenia i pochodne od 
               wynagrodzeń 
                pozostałe wydatki 
Przedszkola
- wydatki bieżące 
   w tym:    dotacje 
Gimnazja
-wydatki bieżące 
 w tym:  wynagrodzenia i pochodne od
              wynagrodzeń 
               pozostałe wydatki 
- wydatki majątkowe 
Dowożenie uczniów do szkół
-wydatki bieżące 
w tym: wynagrodzenia i pochodne od
             wynagrodzeń 
             pozostałe wydatki     
        

14.435.161

6.953.083
6.953.083

5.215.611
1.632.848

104.624

797.538
797.538

673.174
124.364
589.472
589.472
589.472

4.533.859
3.178.859

2.620.563
558.296

1.355.000
170.000
170.000

17.368
152.632
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Rozdz.80114

Rozdz.80120

Rozdz.80146

Rozdz.80195

Zespoły obsługi ekonomiczno- 
administracyjnej szkół
-wydatki bieżące 
 w tym: wynagrodzenia i pochodne od
             wynagrodzeń 
             pozostałe wydatki   
- wydatki majątkowe   
                          
Licea ogólnokształcące                        
- wydatki bieżące 
   w tym: wynagrodzenia i pochodne od
               wynagrodzeń 
               pozostałe wydatki    

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

- wydatki bieżące

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

561.365
401.365

342.785
58.580

160.000

732.563
732.563

589.430
143.133

62.131

62.131

35.150
35.150

18.320
16.830

Dz.851

Rozdz.85153

Rozdz.85154

Ochrona zdrowia   

Zwalczanie narkomanii
-    wydatki bieżące 
   w tym wynagrodzenia i pochodne od 
                 wynagrodzeń 
                 pozostałe wydatki 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
-    wydatki bieżące 
   w tym wynagrodzenia i pochodne od 
                 wynagrodzeń 
                 pozostałe wydatki        
- wydatki majątkowe                  

145.000

10.000
10.000

1.000
9.000

135.000
110.000

41.500
68.500
25.000

Dz.852

Rozdz.85202

Rozdz.85212

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej
- wydatki bieżące   
                                       
Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące                                     
   w tym: wynagrodzenia i pochodne od 
                wynagrodzeń 
                pozostałe wydatki 

6.358.400

20.000
20.000

5.063.000
5.063.000

158.000
4.905.000
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Rozdz.85213

Rozdz.85214

Rozdz.85215

Rozdz.85219

Rozdz.85228

Rozdz.85295

                  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia  z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
-wydatki bieżące   
   w tym: wynagrodzenia i pochodne od 
                wynagrodzeń  
                                                            
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
-wydatki bieżące        
                                            
Dodatki mieszkaniowe
-wydatki bieżące  
                              
Ośrodki pomocy społecznej
-wydatki bieżące 
 w tym: wynagrodzenia i pochodne od 
              wynagrodzeń 
              pozostałe wydatki   
-wydatki majątkowe 
                       
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze
-wydatki bieżące  
 w tym : dotacje   
  
 Pozostała działalność
-wydatki bieżące 
  (dożywianie uczniów w szkole) 

15.800
15.800

15.800

414.600
414.600

110.000
110.000

423.400
383.400

349.500
33.900
40.000

166.800
166.800
166.800

144.800
144.800

Dz.854

Rozdz.85401

Rozdz.85417

Rozdz. 85446

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne
- wydatki bieżące 
  w tym: wynagrodzenia i pochodne
               od wynagrodzeń                        
               pozostałe wydatki 
                                               
Szkolne schroniska młodzieżowe  
- wydatki bieżące 
  w tym: wynagrodzenia i pochodne
               od wynagrodzeń 
               pozostałe wydatki                    

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
- wydatki bieżące

580.579

564.479
564.479

272.045
292.434

15.900
15.900

6.960
8.940

200
200
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Dz.900

Rozdz.90001

Rozdz.90003

Rozdz.90004

Rozdz.90015

Rozdz.90020

Rozdz.90095

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki bieżące 
                          
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące   
-  wydatki majątkowe 
                                
Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach
- wydatki bieżące   
                                   
Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki bieżące 
- wydatki majątkowe  
                         
Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska    
- wydatki bieżące   
 
Pozostała działalność 
- wydatki bieżące   
  w tym: wynagrodzenia i pochodne
               od wynagrodzeń 
               pozostałe wydatki    
 

966.500

10.000
10.000

256.000
106.000
150.000

100.000
100.000

450.000
400.000
50.000

500
500

150.000
150.000

3.000
147.000

Dz.921

Rozdz.92105

Rozdz.92109

Rozdz.92116

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury
- wydatki bieżące    
                                    
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
-wydatki bieżące 
 w tym:  -dotacja dla GOK-u
               (jako instytucji kultury)
              - wynagrodzenia i pochodne od 
                 wynagrodzeń             
              - pozostałe wydatki   
                
Biblioteki
-wydatki bieżące 
  w tym: -dotacja dla instytucji kultury   

703.173

10.000
10.000

520.173
520.173
400.000

3.000
117.173

148.000
148.000
148.000
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Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami  
- wydatki bieżące
 w tym : dotacje  

25.000
25.000
25.000

Dz.926

Rozdz.92605

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu
-wydatki bieżące 
                       

             
15.000            

15.000
15.000

Ogółem wydatki 27.975.522

2.Ustala się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie   120.000 zł. Rezerwę celową w 

     wysokości 71.443 zł na nagrody dla nauczycieli  oraz rezerwę celową na zadania zlecone w 

    trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie 

    upowszechniania kultury  fizycznej wśród dzieci i  młodzieży – 85.000 zł, w tym:

– upowszechnianie  kultury  fizycznej  wśród  dzieci  i  młodzieży  w zakresie  piłki  nożnej  i 

tenisa stołowego w miejscowości Klimkówka – 12.000 zł,

– upowszechnianie  kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Głębokie – 10.000 zł,

– upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i  młodzieży w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Milcza – 8.000 zł,

– upowszechnianie  kultury fizycznej wśród dzieci i  młodzieży w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Sieniawa – 10.000 zł, 

– upowszechnianie  kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Rymanów – 24.000 zł,

– upowszechnianie kultury fizycznej wśród  dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Rymanów Zdrój – 8.000 zł,

– upowszechnianie  kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego, 

tenisa stołowego, turystyki rowerowej w miejscowości Rymanów Zdrój – 4.000 zł,

– upowszechnianie   kultury fizycznej  wśród dzieci  i  młodzieży w zakresie narciarstwa i 

koszykówki w miejscowości Rymanów – 9.000 zł.

 

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.796.205 zł z przeznaczeniem na planowaną 
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    spłatę rat pożyczek i kredytów. 

2.  Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości       2.402.205 zł

3.  Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

     - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki 

        samorządu terytorialnego 1.000.000 zł,

     - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

        i  kredytów 606.000 zł.

 4.  Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 4

1.Uchwala się plan przychodów zakładów budżetowych i plan dochodów  rachunku 

   dochodów  własnych w sposób  następujący:

   a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie                        3.160.000 zł

   b) rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych                 60.550 zł

2.Uchwala się plan wydatków zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych

   w wysokości:

    a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie                     3.160.000 zł

    b) rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych               65.750 zł

3.Szczegółowy  podział  przychodów i  wydatków  zakładu  budżetowego  oraz  dochodów  i 

wydatków rachunku dochodów własnych przedstawiają   załączniki Nr 2 i 3 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         5.315.590  zł

    b) wydatki         5.315.590  zł.

2.Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z 

   zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają załączniki  

   Nr 4  do uchwały.

§ 6

1. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w następującej wysokości :

    a) Biblioteka Gminna                      148.000 zł.
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    b) Gminny Ośrodek Kultury           400.000 zł.

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 117 dzieci, na dziecko roczna dotacja w wysokości 

      4.835,40 zł,  a na niepełnosprawne 13.175,41 zł. Łączna planowana kwota dotacji  

      582.422 zł.  

3.   Ustala się dotacje celową (pomoc finansową) dla Gminy Iwonicz-Zdrój  , łączna kwota 

     dotacji 6.300 zł.

4.   Ustala się dotacje celową (pomoc finansową) dla Gminy Krosno, łączna kwota dotacji 

      750 zł.

4. Ustala się dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju ( szkoły  

      niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej)  dla 22 uczniów w tym 1 

      niepełnosprawne , łączna kwota dotacji 104.624 zł

5. Ustala się dotacje dla Izb Rolniczych w wysokości  – 7.780 zł.

6. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do m3 wody 

dostarczonej odbiorcy w wysokości 1,25 zł do m3 .

7. Ustala się dotację na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 

150.000 zł

8. Ustala się dotacje dla PKPS na usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

w kwocie   166.800 zł

9. Ustala się dotacje  celową w kwocie  25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Króliku 

Polskim  na  prace  konserwatorskie  i  restauratorskie  przy  zabytkowej  cerkwi  P.W. 

Wniebowzięcia Matki Boskiej w Bałuciance.

§ 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
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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 5 do Uchwały.  

§ 9

Ustala  się  wydatki  majątkowe  w  ramach   limitu  wydatków  na  wieloletni  program 

inwestycyjny  w wysokości:   - 2007 rok  1.315.000  zł na budowę szkoły w Rymanowie.

§ 10

Prognozę  łącznej kwoty długu gminy przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Gminy do :

a) zaciągania kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru

budżetu gminy do wysokości 1.000.000 zł

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 1.000.000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy , a nadzór nad jej wykonaniem zleca 

się Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

§ 13

 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2007 rok

     i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2.Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na terenie Gminy przez rozplakatowanie  
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   obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w jednostkach pomocniczych gminy.
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