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UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  XXXXXXVVII//336655//0099  

RRAADDYY  MMIIEEJJSSKKIIEEJJ  WW  RRYYMMAANNOOWWIIEE  

ZZ  DDNNIIAA    1111  GGRRUUDDNNIIAA  22000099  RROOKKUU  
  

                        w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 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   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 2010 rok w wysokości 37.594.917,00 zł. w działach 

klasyfikacji budżetowej , w tym : 

Klasyfikacja Treść Plan 

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 

Dochody bieżące: 

         - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 

Dochody majątkowe: 

         - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

 

53.000,00 

 

3.000,00 

 

50.000,00 

Dz.020 Leśnictwo 

Dochody majątkowe: 

          - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

 

40.000,00 

 

40.000,00 

Dz.600 Transport i łączność 

Dochody majątkowe: 

          - dotacja rozwojowa (RPO) 
 

 

1.579.591,35 

 

1.579.591,35 

Dz.700 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

Dochody bieżące: 

          - dochody z najmu i dzierżawy składników  

             majątkowych jednostek samorządu             

             terytorialnego oraz innych umów o podobnym  

             charakterze 

 

893.000,00 

 

 

 

 

580.000,00 
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            - wieczyste użytkowanie gruntów 

Dochody majątkowe : 

         - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

13.000,00 

 

300.000,00 

Dz.710 Działalność usługowa 

Dochody bieżące 

        - wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna) 

 

15.000,00 

 

15.000,00 

Dz.750 Administracja publiczna 

Dochody bieżące: 

         - urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe-zad. zlec. 

         -  pozostałe odsetki 

         -  odsprzedaż usług miedzy innymi:    

             usług pocztowych i telefonicznych 

         -  dotacja celowa na zadania własne 

 

 

166.855,00 

 

127.775,00 

30.000,00 

 

9.000,00 

80,00 

 

Dz.751 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

Dochody bieżące: 

         - urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

           kontroli i ochrony prawa  - dotacje celowe  

          (aktualizacja rejestrów Wyborców)   

 

 

2.618,00 

 

 

 

2.618,00 

 

Dz.754 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

Dochody bieżące: 

           -  mandaty karne 

 

 

250.000,00 

 

250.000,00 

Dz.756 
 

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od 

innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Dochody bieżące: 

        - 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 

 

 

 

8.579.794,00 

 

10.000,00 

 

 

 

2.678.214,00 

                 

13.024,00 

83.529,00 

2.342.708,00 

5.000,00 

10.000,00 

37.820,00 

186.133,00 
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              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 

- wpływy z opłaty uzdrowiskowej 

- odsetki za zwłokę 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 

- opłata od posiadania psów 

 

      - wpływy z opłaty skarbowej 

      - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

      - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

      - wpływy za zajęcie pasa drogowego 

      - udziały w podatku dochodowym od osób  

         fizycznych 

      - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 

1.912.510,00 

 

376.119,00 

13.517,00 

720.346,00 

20.000,00 

122.528,00 

10.000,00 

550.000,00 

7.000,00 

90.000,00 

3.000,00 

 

40.000,00 

180.000,00 

20.000,00 

1.000,00 

 

3.688.070,00 

50.000,00 

Dz.758 Różne rozliczenia 

Dochody bieżące: 

       - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  

          samorządu terytorialnego 

        - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 

                     -kwota podstawowa 

                     - kwota uzupełniająca 

         - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

 

 

20.190.560,00 

 

 

12.435.938,00 

7.497.567,00 

6.739.165,00 

758.402,00 

257.055,00 

 

Dz.801 Oświata i wychowanie 

Dochody bieżące: 

       - opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych 

       - wpływy z usług – wpłaty z tytułu  

         przygotowywania posiłków w szkolnych  

         stołówkach 

       - pozostałe odsetki 

       - dochody należne gminie na podstawie  

          przepisów oświatowych (zwrot dotacji) 

      -  refundacja z Urzędu Pracy 

403.800,00 

 

28.000,00 

 

 

310.000,00 

21.500,00 

 

33.240,00 

11.060,00 

Dz.852 

 

 

Pomoc społeczna 

Dochody bieżące: 

        - wpływy z usług  (za usługi opiekuńcze i  

           specjalistyczne)  

         - dotacje celowe na świadczenia rodzinne,  

            świadczenie z funduszu alimentacyjnego  oraz  

            składki na świadczenia emerytalne i rentowe z    

            ubezpieczenia społecznego 

         - dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za  

 

5.098.500,00 

 

 

37.000,00 

 

 

 

4.640.200,00 
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            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 

         - dotacja na zasiłki stałe 

         - dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej 

         - zwroty nienależnie pobranych świadczeń 

         - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 

         - odsetki bankowe 

         - dochody związane z realizacją zadań z zakresu  

            administracji rządowej 

 

 

15.300,00 

 

114.000,00 

92.900,00 

187.300,00 

5.300,00 

500,00 

5.000,00 

 

1.000,00 

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Dochody bieżące: 

        - Wpływy z usług - odpłatność za prowadzone  

           szkolne schronisko młodzieżowe 

 

10.000,00 

 

 

10.000,00 

 

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Dochody bieżące: 

      -  Wpływy z opłaty produktowej 

1.000,00 

 

1.000,00 

 

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Dochody bieżące: 

      -  Dochody z najmu i dzierżawy składników  

          majątkowych jednostek samorządu             

          terytorialnego oraz innych umów o  podobnym  

          charakterze 

       -  odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu 

Dochody majątkowe: 

       - pomoc finansowa (PROW) 

 

311.198,65 

 

 

 

 

15.000,00 

8.001,22 

 

288.197,43 

 Ogółem dochody 37.594.917,00 

 

§ 2 

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w wysokości   48.075.392,00 zł  

       w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej , w tym : 

Klasyfikacja Treść Plan 

Dz.010 

 

Rozdz.01010 

 

 

 

Rozdz.01030 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo 

 

Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 

- wydatki majątkowe 

 

Izby rolnicze 

- wydatki bieżące                                     

w tym: dotacje                                      

 

4.687.833,00 

 

 

4.680.050,00 

4.680.050,00 

 

7.783,00 

7.783,00 

7.783,00 
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Dz.020 

 

Rozdz.02001 

Leśnictwo 

 

Gospodarka leśna 

-wydatki bieżące                                       

w tym: 

             wynagrodzenia i pochodne od 

              wynagrodzeń                                     

              pozostałe wydatki               

 

 

40.000,00 

 

40.000,00 

40.000,00 

 

 

5.000,00 

35.000,00 

Dz.400 

 

 

Rozdz.40002 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 

 

Dostarczanie wody 

-     wydatki bieżące                                     

      w tym: dotacja przedmiotowa      

 

90.000,00 

 

90.000,00 

90.000,00 

90.000,00 

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 

   w tym: 

             wynagrodzenia i pochodne od 

              wynagrodzeń                                     

              pozostałe wydatki                                                                         

 

  2.619.000,00 

 

2.469.000,00 

646.000,00 

 

 

36.000,00 

610.000,00 

1.823.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

 

 

5.000,00 

45.000,00 

Dz.630 

Rozdz.63003 

Turystka 

Zadania w zakresie upowszechniania 

turystyki 

- wydatki majątkowe 

 

3.627.000,00 

 

3.627.000,00 

3.627.000,00 

Dz.700 

 

Rozdz.70005 

Gospodarka mieszkaniowa 

 

Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

-wydatki bieżące   

  w tym: 

             wynagrodzenia i pochodne od 

              wynagrodzeń                                     

              pozostałe wydatki                                                                              

- wydatki majątkowe                                   

    

  680.000,00 
 

 

680.000,00 

640.000,00 

 

 

5.000,00 

635.000,00 

40.000,00 



 

 6 

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     

   w tym: wynagrodzenia i pochodne od 

               wynagrodzeń                                     

                pozostałe wydatki  

- wydatki majątkowe                                                                

                          

1.250.000,00 

 

400.000,00 

400.000,00 

 

 

20.000,00 

380.000,00 

850.000,00 

50.000,00 

 

2.000,00 

48.000,00 

800.000,00 

Dz.720 

Rozdz.72095 

Informatyka 

Pozostała działalność 

- wydatki majątkowe (dotacja)                                                

 

79.232,00 

79.232,00 

79.232,00 

Dz.750 

Rozdz.75011 

 

 

 

 

Rozdz.75022 

 

 

 

 

 

Rozdz.75023 

 

 

 

 

 

Rozdz.75075 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.75095 

Administracja publiczna 

Urzędy Wojewódzkie 

- wydatki bieżące    w tym:                         

          wynagrodzenia i pochodne od  

          wynagrodzeń                                    

           pozostałe wydatki                            

Rady gmin 

- wydatki bieżące                                        

   w tym: 

             wynagrodzenia i pochodne od 

              wynagrodzeń                                     

              pozostałe wydatki                                           

 Urzędy gmin 

-wydatki bieżące                                       

  w tym:  wynagrodzenia i pochodne od  

                wynagrodzeń                             

                pozostałe wydatki  

- wydatki majątkowe                 

Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

- wydatki bieżące       

    w tym: 

             wynagrodzenia i pochodne od 

              wynagrodzeń                                     

              pozostałe wydatki                                                                             

Pozostała działalność 

-wydatki bieżące                                         

 w tym : wynagrodzenia i pochodne od 

              wynagrodzeń                                  

              pozostałe wydatki                                                

 

3.380.000,00 

240.000,00 

240.000,00 

 

198.000,00 

42.000,00 

130.000,00 

130.000,00 

 

 

1.000,00 

129.000,00 

2.700.000,00 

2.680.000,00 

 

2.190.000,00 

490.000,00 

20.000,00 

 

140.000,00 

140.000,00 

 

 

40.000,00 

100.000,00 

 170.000,00 

170.000,00 

 

10.000,00 

160.000,00 
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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                          

 

 

2.618,00 

 

 

 

2.618,00 

 

2.618,00 

 

1.469,00 

1.149,00 

Dz.754 

 

 

Rozdz.75412 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.75416 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.75421 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 

Ochotnicze straże pożarne 

-wydatki bieżące                                           

  w tym: 

             wynagrodzenia i pochodne od 

              wynagrodzeń                                     

              pozostałe wydatki                           

-wydatki majątkowe     

Straż Miejska 

-wydatki bieżące                                           

  w tym: 

             wynagrodzenia i pochodne od 

              wynagrodzeń                                     

              pozostałe wydatki                           

- wydatki majatkowe 

Zarządzanie kryzysowe  

- wydatki bieżące  

   w tym: 

             wynagrodzenia i pochodne od 

              wynagrodzeń                                     

              pozostałe wydatki                                                                         

 

 

1.342.600,00 

 

920.000,00 

170.000,00 

 

 

47.100,00 

122.900,00 

750.000,00 

420.000,00 

270.000,00 

 

 

150.000,00 

120.000,00 

150.000,00 

2.600,00 

2.600,00 

 

 

100,00 

2.500,00 

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                                                                

 w tym: 

             wynagrodzenia i pochodne od  

             wynagrodzeń                                 

             pozostałe wydatki                        

 

 

 

 

140.000,00 

 

 

 

140.000,00 

140.000,00 

 

 

110.000,00 

30.000,00 
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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) 

 

                              

250.000,00 
 

 

 

250.000,00 

250.000,00 

 

250.000,00 

 

Dz.758 

 

Rozdz.75818 

Różne rozliczenia 

 

Rezerwy ogólne i celowe 

-rezerwa ogólna                                          

-rezerwy celowe                                      

       

 

915.399,00 

 

915.399,00 

150.000,00 

765.399,00 

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  podmiotowa  

- wydatki majątkowe                                           

Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

-wydatki bieżące                                              

  w tym : wynagrodzenia i pochodne od  

               wynagrodzeń                                  

                pozostałe wydatki     

                dotacja  podmiotowa   

-wydatki majątkowe                     

Przedszkola 

- wydatki bieżące                                            

   w tym:    dotacja  podmiotowa 

                  dotacje celowe                                       

Gimnazja 

-wydatki bieżące                                          

 w tym:  wynagrodzenia i pochodne od 

              wynagrodzeń                                

               pozostałe wydatki                                                                                    

Dowożenie uczniów do szkół 

-wydatki bieżące                                             

w tym: wynagrodzenia i pochodne od 

             wynagrodzeń                                       

             pozostałe wydatki        

 

17.111.169,00 

 

8.833.544,00 

8.733.544,00 

 

6.896.450,00 

1.710.935,00 

126.159,00 

100.000,00 

 

1.010.093,00 

987.933,00 

 

820.434,00 

160.507,00 

6.992,00 

22.160,00 

914.326,00 

914.326,00 

904.112,00 

10.214,00 

3.840.932,00 

3.840.932,00 

 

3.064.259,00 

776.673,00 

166.500,00 

166.500,00 

 

12.000,00 

154.500,00 
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Rozdz.80114 

 

 

 

 

 

Rozdz.80120 

 

 

 

 

Rozdz.80146 

 

 

Rozdz.80148 

 

 

 

 

Rozdz.80195 

Zespoły obsługi ekonomiczno- 

administracyjnej szkół 

-wydatki bieżące                                               

 w tym: wynagrodzenia i pochodne od 

             wynagrodzeń                                        

             pozostałe wydatki                     

Licea ogólnokształcące                         

- wydatki bieżące                                             

   w tym: wynagrodzenia i pochodne od 

               wynagrodzeń                                     

               pozostałe wydatki     

Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli               

   - wydatki bieżące 

Stołówki szkolne                   

- wydatki bieżące                                             

   w tym: wynagrodzenia i pochodne od 

               wynagrodzeń                                     

               pozostałe wydatki     

Pozostała działalność 

- wydatki bieżące  

  w tym: wynagrodzenia i pochodne od 

               wynagrodzeń                                     

               pozostałe wydatki                                       

 

530.054,00 

530.054,00 

 

427.829,00 

102.225,00 

1.163.618,00 

1.163.618,00 

 

931.056,00 

232.562,00 

 

77.575,00 

77.575,00 

560.527,00 

560.527,00 

 

229.584,00 

330.943,00 

14.000,00 

14.000,00 

 

9.000,00 

5.000,00 

Dz.851 

 

Rozdz.85121 

 

Rozdz.85153 

 

 

 

 

Rozdz.85154 

 

 

Ochrona zdrowia    

 

Lecznictwo ambulatoryjne 

- wydatki majątkowe  

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           

 

410.000,00 

 

250.000,00 

250.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

 

1.000,00 

9.000,00 

150.000,00 

150.000,00 

 

70.000,00 

80.000,00 

Dz.852 

 

Rozdz.85202 

 

Rozdz.85205 

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna 

 

Domy pomocy społecznej 

- wydatki bieżące      

Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

-wydatki bieżące      

    w tym wynagrodzenia i pochodne od  

                 wynagrodzeń                                   

                 pozostałe wydatki           

 

6.136.480,00 

 

90.000,00 

90.000,00 

 

1.000,00 

1.000,00 

 

400,00 

600,00 
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Rozdz.85212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.85213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.85214 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.85215 

 

Rozdz.85216 

 

Rozdz.85219 

 

 

 

 

Rozdz.85228 

 

 

 

Rozdz.85295 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego  oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 
- wydatki bieżące                                      

   w tym: wynagrodzenia i pochodne od  

                wynagrodzeń                               

                pozostałe wydatki             

                dotacje (zwroty)             

                   

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 

-wydatki bieżące    

   w tym: wynagrodzenia i pochodne od  

                wynagrodzeń                                                       

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na  ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe  

-wydatki bieżące   

w tym: 

           dotacje (zwroty) 

            pozostałe wydatki                                         

Dodatki mieszkaniowe 

-wydatki bieżące                     

Zasiłki stałe 

- wydatki bieżące 

Ośrodki pomocy społecznej 

-wydatki bieżące                                          

 w tym: wynagrodzenia i pochodne od  

              wynagrodzeń                                 

              pozostałe wydatki    

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

- wydatki bieżące 

 w tym:   dotacje  celowe        

Pozostała działalność 

-wydatki bieżące      

 w tym: wynagrodzenia i pochodne od  

              wynagrodzeń                                 

              pozostałe wydatki                                       

 

 

 

4.645.700,00 

4.645.700,00 

 

155.500,00 

4.485.200,00 

5.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

15.300,00 

15.300,00 

 

15.300,00 

 

 

264.300,00 

264.300,00 

 

300,00 

264.000,00 

80.000,00 

80.000,00 

92.900,00 

92.900,00 

578.280,00 

578.280,00 

 

506.410,00 

71.870,00 

 

182.000,00 

182.000,00 

182.000,00 

187.000,00 

187.000,00 

 

11.600,00 

175.400.00 

Dz.854 

 

Rozdz.85401 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

 

Świetlice szkolne 

- wydatki bieżące                                        

 

163.070,00 

 

145.350,00 

145.350,00 
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Rozdz.85417 

 

 

 

 

Rozdz. 85446 

  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 

 

114.988,00 

30.362,00 

17.420,00 

17.420,00 

 

5.957,00 

11.463,00 

 

300,00 

300,00 

 

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    

- wydatki majątkowe                                       

                           

Oczyszczanie miast i wsi 

- wydatki bieżące    

                                 

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 

produktowych     

- wydatki bieżące    

  

Pozostała działalność                                 

- wydatki bieżące    

  w tym: wynagrodzenia i pochodne 

               od wynagrodzeń                            

               pozostałe wydatki    

- wydatki majątkowe  

 

 

1.948.160,00 

 

525.000,00 

30.000,00 

495.000,00 

 

160.000,00 

160.000,00 

 

 

170.000,00 

170.000,00 

 

760.000,00 

510.000,00 

250.000,00 

 

 

 

1.000,00 

1.000,00 

 

332.160,00 

160.000,00 

 

3.000,00 

157.000,00 

172.160,00 

Dz.921 

 

 

Rozdz.92109 

 

 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

                                    

Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 

-wydatki bieżące                                         

 w tym: -dotacja podmiotowa dla GOK-u            

               (jako instytucji kultury) 

 

 

2.017.399,00 

 

 

1.742.399,00 

800.000,10 

500.000,00 
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Rozdz.92116 

 

 

 

Rozdz.92120 

             - wynagrodzenia i pochodne od  

                wynagrodzeń              

             - pozostałe wydatki   

- wydatki majątkowe (dotacja) 

- wydatki majątkowe 

Biblioteki 

-wydatki bieżące                                  

  w tym: -dotacja podmiotowa dla     

                instytucji kultury    

Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami   

- wydatki bieżące 

 w tym : dotacje celowe 

 

3.000,00 

297.000,10 

592.398,90 

350.000,00 

175.000,00 

175.000,00 

175.000,00 

 

 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

Dz.926 

 

Rozdz.92601 

 

 

Rozdz.92605 

 

 

Kultura fizyczna i sport 

 

Obiekty sportowe 

- wydatki bieżące 

- wydatki majątkowe 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i 

sportu 

-wydatki bieżące              

 

              

1.185.432,00             
 

1.170.432,00 

20.432,00 

1.150.000,00 

 

15.000,00 

15.000,00 

 Ogółem wydatki 48.075.392,00 

 

2. Ustala się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie   150.000 zł. Rezerwę celową w  

     wysokości 97.341 zł na nagrody dla nauczycieli, w wysokości 496.058 zł na podwyżki  

    wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi, w wysokości 2.000 zł. na zarządzanie   

    kryzysowe,  rezerwę celową na zadania zlecone w   trybie ustawy o działalności  

    pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie  upowszechniania kultury  fizycznej  

    wśród dzieci i młodzieży – 150.000 zł, w tym: 

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

miejscowości Klimkówka – 19.000 zł, 

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

tenisa stołowego w miejscowości Klimkówka – 5.000 zł, 

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

miejscowości Głębokie – 13.000 zł, 

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

miejscowości Milcza – 13.000 zł, 

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

miejscowości Sieniawa – 15.000 zł,  
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– upowszechnianie  kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w 

miejscowości Rymanów – 33.000 zł, 

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

miejscowości Rymanów Zdrój – 15.000 zł, 

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

tenisa stołowego, turystyki rowerowej w miejscowości Rymanów Zdrój – 10.000 zł, 

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

koszykówki, strzelectwa i sportów obronnych w miejscowości Rymanów – 14.000 zł. 

– upowszechnianie  kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie turystyki 

rowerowej i kolarstwa górskiego, tenisa ziemnego i szachów w miejscowości Rymanów – 

10.000 zł. 

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

miejscowości Królik Polski – 3.000 zł, 

oraz  rezerwę celową na zadania zlecone w   trybie ustawy o działalności  pożytku 

publicznego i o wolontariacie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin  z 

problemami alkoholowymi  20.000 zł. 

 

§ 3 

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.480.475 zł , który zostanie pokryty kredytami i  

     pożyczkami. 

2.  Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości       3.111.380 zł   

3.  Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 

     - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki  

        samorządu terytorialnego 2.000.000 zł, 

     - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 

        i  kredytów 3.111.380 zł 

     - na sfinansowanie planowanego deficytu 10.480.475 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                        4.160.000 zł 

   b) rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych                 89.600 zł 
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2.Uchwala się plan wydatków zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych 

   w wysokości: 

    a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie                     4.160.000 zł 

    b) rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych            121.488  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         4.774.993  zł 

   b) wydatki          4.774.993  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 podmiotowe dla instytucji kultury w następującej wysokości : 

    a) Biblioteka Gminna                      175.000 zł. 

    b) Gminny Ośrodek Kultury           500.000 zł. 

2. Ustala się dotację podmiotową dla innych podmiotów realizujących zadania własne 

gminy  dla Przedszkola Świętego Józefa prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek  Najśw. Marii Panny NP w Rymanowie ( na zasadach przedszkola 

publicznego) -   zgodnie z wnioskiem planowane 136 dzieci, na dziecko  roczna dotacja 

w wysokości   6.647,88 zł. Łączna  planowana kwota dotacji    904.112 zł. 

3. Ustala się dotacje celową  dla Gminy Haczów, łączna kwota dotacji  10.214,00 zł (dla 

dzieci z terenu gminy Rymanów uczęszczających do przedszkola w gminie Haczów). 

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

( szkoły   niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej)  dla 17 uczniów w tym 2 

niepełnosprawnych w okresie styczeń do sierpień i 9 uczniów w tym 2 

niepełnosprawnych w okresie wrzesień- grudzień , łączna kwota dotacji 133.151 zł 

5. Ustala się dotację dla Izb Rolniczych w wysokości  – 7.783 zł. 
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6. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do m
3
 wody 

dostarczonej odbiorcy w wysokości 1,25 zł do m
3 

. 

7. Ustala się dotację celową na finansowanie projektu PSeAP- Podkarpacki System e-

Administracji Publicznej  dla Województwa podkarpackiego w kwocie 79.232,00 zł. 

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

społecznej w kwocie   182.000 zł 

9. Ustala się dotację  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. 

10. Ustala się dotację  celową w kwocie  25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w 

Klimkówce na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele P.W. 

Świętego  Michała Archanioła w Klimkówce. 

11. Ustala się dotację  celową w kwocie  50.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w 

Rymanowie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele P.W. 

Św. Wawrzyńca w Rymanowie. 

12. Ustala się dotację celową na wydatki inwestycyjne na „Remont obiektu Domu Sokoła w 

Rymanowie i remont sanitariatów w Domu Kultury w Rymanowie oraz zakup foteli do 

sali widowiskowo-kinowej” dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie  w kwocie 

592.398,90 zł. 

 

§ 7 

1.Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów   

   alkoholowych w kwocie 180.000 zł. 

2.Wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  

   problemów  alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wynoszą  180.000 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 5 do Uchwały.  
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§ 9 

1. Wyodrębnia się w ramach wydatków majątkowych zadania objęte limitem wydatków na 

wieloletnie programy inwestycyjne : 

 budowa boiska sportowego przy ZSP we Wróbliku Szlacheckim w kwocie 100 

tys. zł, 

 budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w kwocie 4.680 tys. zł, 

 zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów 

poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem w 

kwocie 3.627 tys. zł, 

 rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali 

sportowej w Sieniawie w kwocie 1.150 tys. zł. 

2. Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2010 – 2012 w 

wysokości: 

2010 rok      9.557 tys. zł 

2011 rok      4.231 tys. zł 

2012 rok         500 tys. zł. 

3. Szczegółowy wykaz określający zadania, okres realizacji programu i źródła finansowania 

tych zadań przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały. 

 

§ 10 

Prognozę  łącznej kwoty długu gminy przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. 

 

§ 11 

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów przedstawia załącznik nr 8 do 

uchwały. 

§ 12 

Upoważnia się Burmistrza Gminy do : 

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

budżetu gminy do wysokości 2.000.000 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 
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d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach krajowych 

e) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 1.000.000 zł. 

f) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku 

następnym do wysokości 1.000.000 zł 

g) przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości  800.000zł. 

h) upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań  na finansowanie wydatków 

objętych programem na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 4.731 tys. zł. 

 

§ 13 

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

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

 

§ 14 

 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2010roku 

     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. 


