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UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  XXXXXXVVIIIIII//338844//1100  

RRAADDYY  MMIIEEJJSSKKIIEEJJ  WW  RRYYMMAANNOOWWIIEE  

ZZ  DDNNIIAA    2299  SSTTYYCCZZNNIIAA  22001100  RROOKKUU  
  

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/09 z dnia 11 grudnia w  sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok 

 

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.211, art.212, art.214,art.215, 

art.217, art. 235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz 1241) Rada 

Miejska w Rymanowie 

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

 

§ 1 

Tytuł uchwały nr XXXVI/365/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie „Uchwała 

budżetowa na 2010 rok” 

 

§ 2 

W uchwale Nr XXXVI/365/09 z dnia 11 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

2010 rok dokonuje się następujących zmian: 

1.) § 2 punkt 1  otrzymuje brzmienie: 

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 

 

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo 

 

Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 

- wydatki majątkowe 

   w tym : inwestycje i zakupy  

                inwestycyjne 

 

4.687.833,00 

 

 

4.680.050,00 

4.680.050,00 

 

4.680.050,00 
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Rozdz.01030 

 

 

 

Izby rolnicze 

- wydatki bieżące                                     

w tym:  

dotacje  na zadania bieżące                                    

 

7.783,00 

7.783,00 

 

7.783,00 

Dz.020 

 

Rozdz.02001 

Leśnictwo 

 

Gospodarka leśna 

-wydatki bieżące                                       

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

             

 

40.000,00 

 

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:  

   dotacje na zadania bieżące     

 

 

90.000,00 

 

90.000,00 

90.000,00 

 

90.000,00 

Dz.600 

 

Rozdz.60016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.60017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport i łączność 

                         

Drogi publiczne gminne 

- wydatki bieżące    

  w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań              

- wydatki majątkowe    

  w tym : inwestycje i zakupy  

                inwestycyjne 

Drogi wewnętrzne        

- wydatki bieżące         

  w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym:          

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań   

 

               

 

  2.619.000,00 

 

2.469.000,00 

646.000,00 

 

646.000,00 

 

 

36.000,00 

 

610.000,00 

1.823.000,00 

 

1.823.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

 

100.000,00 

 

 

100.000,00 
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Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

- wydatki bieżące 

  w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań              

50.000,00 

50.000,00 

 

50.000,00 

 

 

5.000,00 

 

45.000,00 

Dz.630 

Rozdz.63003 

Turystka 

Zadania w zakresie upowszechniania 

turystyki 

- wydatki majątkowe 

   w tym : inwestycje i zakupy  

                inwestycyjne 

 

 

3.627.000,00 

 

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:  

 wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań              

- wydatki majątkowe    

   w tym : inwestycje i zakupy  

                inwestycyjne 

                             

    

  680.000,00 
 

 

680.000,00 

640.000,00 

 

640.000,00 

 

 

5.000,00 

 

635.000,00 

40.000,00 

 

40.000,00 

Dz.710 

Rozdz.71004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.71035 

 

Działalność usługowa 

Plany zagospodarowania 

przestrzennego 

-wydatki bieżące                                      

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań              

Cmentarze 

- wydatki bieżące     

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

                          

1.250.000,00 

 

400.000,00 

400.000,00 

 

400.000,00 

 

 

20.000,00 

 

380.000,00 

850.000,00 

50.000,00 

 

50.000,00 
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       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań              

- wydatki majątkowe    

  w tym : inwestycje i zakupy  

                inwestycyjne                                                  

 

 

2.000,00 

 

48.000,00 

800.000,00 

 

800.000,00 

Dz.720 

Rozdz.72095 

Informatyka 

Pozostała działalność 

- wydatki majątkowe (dotacja)     

   w tym : inwestycje i zakupy  

                inwestycyjne 

                                        

 

79.232,00 

79.232,00 

79.232,00 

 

79.232,00 

Dz.750 

Rozdz.75011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.75022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.75023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracja publiczna 

Urzędy Wojewódzkie 

- wydatki bieżące    w tym:                         

  w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

  świadczenia na rzecz osób fizycznych             

Rady gmin 

- wydatki bieżące                                        

  w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

  świadczenia na rzecz osób fizycznych             

 Urzędy gmin 

-wydatki bieżące                                       

  w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

  świadczenia na rzecz osób fizycznych              

- wydatki majątkowe  

   w tym : inwestycje i zakupy  

                inwestycyjne 

 

3.380.000,00 

240.000,00 

240.000,00 

 

238.300,00 

 

 

198.000,00 

 

40.300,00 

1.700,00 

130.000,00 

130.000,00 

 

27.000,00 

 

 

1.000,00 

 

26.000,00 

103.000,00 

2.700.000,00 

2.680.000,00 

 

2.656.000,00 

 

 

2.190.000,00 

 

466.000,00 

24.000,00 

20.000,00 

 

20.000,00 
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Rozdz.75075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.75095 

Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

- wydatki bieżące       

  w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

Pozostała działalność 

-wydatki bieżące                                         

 w tym:  

 wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

  świadczenia na rzecz osób fizycznych               

 

140.000,00 

140.000,00 

 

140.000,00 

 

 

40.000,00 

 

100.000,00 

 170.000,00 

170.000,00 

 

82.000,00 

 

 

10.000,00 

 

72.000,00 

88.000,00 

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:  

 wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań 

 

 

 

2.618,00 

 

 

 

2.618,00 

 

2.618,00 

 

2.618,00 

 

 

1.469,00 

 

1.149,00 

Dz.754 

 

 

Rozdz.75412 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 

Ochotnicze straże pożarne 

-wydatki bieżące                                           

 w tym:  

 wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 

 

1.342.600,00 

 

920.000,00 

170.000,00 

 

163.000,00 

 

 

47.100,00 

 

115.900,00 
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Rozdz.75416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.75421 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych               

-wydatki majątkowe   

 w tym : inwestycje i zakupy  

                inwestycyjne 

Straż Miejska 

-wydatki bieżące                                           

 w tym:  

 wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

  świadczenia na rzecz osób fizycznych               

-wydatki majątkowe   

 w tym : inwestycje i zakupy  

                inwestycyjne  

Zarządzanie kryzysowe  

- wydatki bieżące  

  w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 

7.000,00 

750.000,00 

 

750.000,00 

420.000,00 

270.000,00 

 

260.000,00 

 

 

150.000,00 

 

110.000,00 

10.000,00 

150.000,00 

 

150.000,00 

2.600,00 

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:  

 wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 

 

 

 

140.000,00 

 

 

 

140.000,00 

140.000,00 

 

140.000,00 

 

 

110.000,00 

 

30.000,00 

Dz.757 

 

Rozdz.75702 

Obsługa długu publicznego 

 

Obsługa papierów wartościowych,  

kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

                              

250.000,00 
 

 

 

250.000,00 
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-wydatki bieżące                                           

  w tym: 

        - obsługa długu                

         (odsetki od kredytów i pożyczek) 

 

250.000,00 

 

250.000,00 

 

Dz.758 

 

Rozdz.75818 

Różne rozliczenia 

 

Rezerwy ogólne i celowe 

- wydatki bieżące                                                                

 w tym:  

 wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 

915.399,00 

 

915.399,00 

915.399,00 

 

915.399,00 

 

 

915.399,00 

Dz.801 

Rozdz.80101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.80103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.80104 

 

 

 

Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe 

-wydatki bieżące                                          

 w tym:  

 wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 dotacje na zadania bieżące 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych               

-wydatki majątkowe   

 w tym : inwestycje i zakupy  

              inwestycyjne 

Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

-wydatki bieżące                                              

  w tym:  

 wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 dotacje na zadania bieżące 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych               

-wydatki majątkowe   

 w tym : inwestycje i zakupy  

              inwestycyjne 

Przedszkola 

- wydatki bieżące                                            

   w tym:     

dotacje na zadania bieżące 

 

17.111.169,00 

8.833.544,00 

8.733.544,00 

 

8.190.480,00 

 

 

6.896.450,00 

 

1.294.030,00 

126.159,00 

416.905,00 

100.000,00 

 

100.000,00 

 

1.010.093,00 

987.933,00 

 

925.159,00 

 

 

820.434,00 

 

104.725,00 

6.992,00 

55.782,00 

22.160,00 

 

22.160,00 

914.326,00 

914.326,00 

 

914.326,00 
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Rozdz.80110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.80113 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.80114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.80120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.80146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazja 

-wydatki bieżące                                          

  w tym:  

 wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 świadczenia na rzecz osób fizycznych                

Dowożenie uczniów do szkół 

-wydatki bieżące   

  w tym:                                           

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

Zespoły obsługi ekonomiczno- 

administracyjnej szkół 

-wydatki bieżące                                               

  w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 świadczenia na rzecz osób fizycznych                

Licea ogólnokształcące                         

- wydatki bieżące                                             

  w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 świadczenia na rzecz osób fizycznych                

Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli               

- wydatki bieżące 

  w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym:                                 

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 

 

3.840.932,00 

3.840.932,00 

 

3.634.346,00 

 

 

3.064.259,00 

 

570.087,00 

206.586,00 

166.500,00 

166.500,00 

 

166.500,00 

 

 

12.000,00 

 

154.500,00 

 

530.054,00 

530.054,00 

 

526.554,00 

 

 

427.829,00 

 

98.725,00 

3.500,00 

1.163.618,00 

1.163.618,00 

 

1.109.302,00 

 

 

931.056,00 

 

178.246,00 

54.316,00 

 

77.575,00 

77.575,00 

 

77.575,00 

 

 

77.575,00 
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Rozdz.80148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.80195 

Stołówki szkolne                   

- wydatki bieżące                                             

 w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 świadczenia na rzecz osób fizycznych                

Pozostała działalność 

- wydatki bieżące  

 w tym:  

 wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

560.527,00 

560.527,00 

 

557.027,00 

 

 

229.584,00 

 

327.443,00 

3.500,00 

14.000,00 

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  

w tym : inwestycje i zakupy  

              inwestycyjne 

Zwalczanie narkomanii 

- wydatki bieżące   

   w tym:                                     

   wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań w tym  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

- wydatki bieżące                                         

   w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

  świadczenia na rzecz osób fizycznych    

 

410.000,00 

 

250.000,00 

250.000,00 

 

250.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

 

10.000,00 

 

 

1.000,00 

 

9.000,00 

150.000,00 

150.000,00 

 

149.850,00 

 

 

70.000,00 

 

79.850,00 

150,00 

Dz.852 

 

Rozdz.85202 

 

Pomoc społeczna 

 

Domy pomocy społecznej 

- wydatki bieżące  

 

6.136.480,00 

 

90.000,00 

90.000,00 
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Rozdz.85205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.85212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.85213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.85214 

 

 

 

 

 

 

 

   w tym: 

   wydatki jednostek budżetowych 

       w tym:                                

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań    

Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

-wydatki bieżące      

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań w tym  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego  oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 
- wydatki bieżące                                      

  w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 dotacje na zadania bieżące 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 

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:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                     

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na  ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe  

-wydatki bieżące   

 w tym: 

 dotacje na zadania bieżące 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 

 

 

90.000,00 

 

 

90.000,00 

 

1.000,00 

1.000,00 

 

1.000,00 

 

 

400,00 

 

600,00 

 

 

 

4.645.700,00 

4.645.700,00 

 

186.200,00 

 

 

155.500,00 

 

30.700,00 

5.000,00 

4.454.500,00 

 

 

 

 

 

 

15.300,00 

15.300,00 

 

15.300,00 

 

 

15.300,00 

 

 

264.300,00 

264.300,00 

 

300,00 

264.000,00 
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Rozdz.85215 

 

 

 

Rozdz.85216 

 

 

 

Rozdz.85219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.85228 

 

 

 

 

Rozdz.85295 

Dodatki mieszkaniowe 

-wydatki bieżące    

  w tym: 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             

Zasiłki stałe 

- wydatki bieżące 

  w tym: 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             

Ośrodki pomocy społecznej 

-wydatki bieżące                                          

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

  świadczenia na rzecz osób fizycznych    

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

- wydatki bieżące 

 w tym:  

 dotacje na zadania bieżące       

Pozostała działalność 

-wydatki bieżące      

w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

  świadczenia na rzecz osób fizycznych     

80.000,00 

80.000,00 

 

80.000,00 

92.900,00 

92.900,00 

 

92.900,00 

578.280,00 

578.280,00 

 

569.780,00 

 

 

506.410,00 

 

63.370,00 

8.500,00 

182.000,00 

182.000,00 

182.000,00 

 

182.000,00 

187.000,00 

187.000,00 

 

27.000,00 

 

 

11.600,00 

 

15.400,00 

160.000.00 

Dz.854 

Rozdz.85401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.85417 

 

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Świetlice szkolne 

- wydatki bieżące                                        

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

  świadczenia na rzecz osób fizycznych     

Szkolne schroniska młodzieżowe   

- wydatki bieżące                                        

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

 

163.070,00 

145.350,00 

145.350,00 

 

136.825,00 

 

 

114.988,00 

 

21.837,00 

8.525,00 

17.420,00 

17.420,00 

 

17.157,00 
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Rozdz. 85446 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

  świadczenia na rzecz osób fizycznych     

Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli                  

- wydatki bieżące 

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym:           

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 

5.957,00 

 

11.200,00 

263,00 

 

300,00 

300,00 

 

300,00 

 

 

300,00 

 

Dz.900 

 

 

Rozdz.90001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.90003 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.90004 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.90015 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

- wydatki bieżące  

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym:                                

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań    

- wydatki majątkowe                                       

  w tym : inwestycje i zakupy  

              inwestycyjne                       

Oczyszczanie miast i wsi 

- wydatki bieżące    

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym:                                

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań                      

Utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach 

- wydatki bieżące    

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym:                                

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań                             

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

- wydatki bieżące  

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym:                                

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań                                         

- wydatki majątkowe  

 

 

1.948.160,00 

 

525.000,00 

30.000,00 

 

30.000,00 

 

 

30.000,00 

495.000,00 

 

495.000,00 

160.000,00 

160.000,00 

 

160.000,00 

 

 

160.000,00 

 

170.000,00 

170.000,00 

 

170.000,00 

 

 

170.000,00 

760.000,00 

510.000,00 

 

510.000,00 

 

 

510.000,00 

250.000,00 
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Rozdz.90020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.90095 

  w tym: inwestycje i zakupy  

              inwestycyjne                                    

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

produktowych     

- wydatki bieżące    

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym:                                

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań                                         

Pozostała działalność                                 

- wydatki bieżące    

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

- wydatki majątkowe  

  w tym: inwestycje i zakupy  

              inwestycyjne                                    

 

250.000,00 

 

 

1.000,00 

1.000,00 

 

1.000,00 

 

 

1.000,00 

332.160,00 

160.000,00 

 

160.000,00 

 

 

3.000,00 

 

157.000,00 

172.160,00 

 

172.160,00 

Dz.921 

 

 

Rozdz.92109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.92116 

 

 

 

Rozdz.92120 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

                                    

Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 

-wydatki bieżące                                         

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 dotacje na zadania bieżące 

- wydatki majątkowe  

  w tym: inwestycje i zakupy  

              inwestycyjne                                    

Biblioteki 

-wydatki bieżące                                  

  w tym:   

  dotacje na zadania bieżące              

Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami   

- wydatki bieżące 

  w tym :  

  dotacje na zadania bieżące 

 

 

2.017.399,00 

 

 

1.742.399,00 

800.000,10 

 

300.000,10 

 

 

3.000,00 

 

297.000,10 

500.000,00 

942.398,90 

 

942.398,90 

175.000,00 

175.000,00 

 

175.000,00 

 

100.000,00 

100.000,00 

 

100.000,00 
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Dz.926 

 

Rozdz.92601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.92605 

 

 

Kultura fizyczna i sport 

 

Obiekty sportowe 

- wydatki bieżące 

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym:                         

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

- wydatki majątkowe  

  w tym: inwestycje i zakupy  

              inwestycyjne                                    

Zadania w zakresie kultury fizycznej i 

sportu 

-wydatki bieżące       

  w tym: 

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym:                               

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

              

1.185.432,00             
 

1.170.432,00 

20.432,00 

 

20.432,00 

 

 

20.432,00 

1.150.000,00 

 

1.150.000,00 

 

15.000,00 

15.000,00 

 

12.500,00 

 

 

12.500,00 

2.500,00 

 Ogółem wydatki 48.075.392,00 

 

 Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2010 r. przedstawia tabela nr 1 
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Tabela nr 1 

Nzawa jednostki Dział Rozdział Razem wydatki wydatki  wynagrodzenia wydatki 

związane. z 

realizacją 

dotacje na 

zadania 

świadczenia na 

rzecz 

obsługa 

długu 

wydatki 

majątkowe 

inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne 

   plan bieżące jednostek i składki od ich 

statutowych 

zadań 

bieżące osób fizycznych   

     budżetowych nich naliczane       

             

1 2 3 4 5          
(6+9+10+11) 

6 7 8 9 10 11 12 13 

   (5+12)   (7+8)        

Szkoła  801 80101 621805,00 621805,00 591310,00 496737,00 94573,00  30495,00    

Podstawowa  80103 27280,00 27280,00 25169,00 20482,00 4687,00  2111,00    

w Bziance  80146 3635,00 3635,00 3635,00  3635,00      

Szkoła 801 80101 469924,00 469924,00 449936,00 385825,00 64111,00  19988,00    

Podstawowa  80103 29663,00 29663,00 27999,00 23380,00 4619,00  1664,00    

w Głębokiem  80146 2778,00 2778,00 2778,00  2778,00      

Zespół  80101 817117,00 817117,00 775756,00 661446,00 114310,00  41361,00    

Szkół  80103 73387,00 73387,00 69479,00 60946,00 8533,00  3908,00    

Publicznych  80110 503804,00 503804,00 477627,00 401395,00 76232,00  26177,00    

w Klimkówce  80146 7721,00 7721,00 7721,00  7721,00      

Zespół 801 80101 689539,00 689539,00 656598,00 577134,00 79464,00  32941,00    

Szkół  80103 68409,00 68409,00 64428,00 56956,00 7472,00  3981,00    

Publicznych  80110 352922,00 352922,00 335864,00 284202,00 51662,00  17058,00    

w Króliku  80146 6290,00 6290,00 6290,00  6290,00      

Polskim             

Zespół 801 80101 832541,00 832541,00 789414,00 694796,00 94618,00  43127,00    

Szkół  80103 71483,00 71483,00 67153,00 60444,00 6709,00  4330,00    

Publicznych  80110 272629,00 272629,00 258630,00 210715,00 47915,00  13999,00    

w Milczy  80146 6693,00 6693,00 6693,00  6693,00      
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Zespół 801 80101 739518,00 739518,00 705254,00 592273,00 112981,00  34264,00    

Szkół  80103 73461,00 73461,00 69059,00 60638,00 8421,00  4402,00    

Publicznych  80110 353229,00 353229,00 333580,00 266424,00 67156,00  19649,00    

w Wróbliku  80146 6109,00 6109,00 6109,00  6109,00      

Szlacheckim             

Zespół 801 80101 910137,00 910137,00 864551,00 766034,00 98517,00  45586,00    

Szkół  80103 86571,00 86571,00 81979,00 73184,00 8795,00  4592,00    

Publicznych  80110 641412,00 641412,00 603149,00 534993,00 68156,00  38263,00    

w Sieniawie  80146 8295,00 8295,00 8295,00  8295,00      

Zespół 801 80101 1767744,00 1767744,00 1676400,00 1450677,00 225723,00  91344,00    

Szkół  80103 78058,00 78058,00 74130,00 62775,00 11355,00  3928,00    

Publicznych  80110 1013135,00 1013135,00 959936,00 808006,00 151930,00  53199,00    

w  80120 1163618,00 1163618,00 1109302,00 931056,00 178246,00  54316,00    

Rymanowie  80146 20407,00 20407,00 20407,00  20407,00      

  80148 212264,00 212264,00 210764,00 85614,00 125150,00  1500,00    

 854 85401 111409,00 111409,00 104836,00 88156,00 16680,00  6573,00    

  85446 300,00 300,00 300,00  300,00      

Zespół 801 80101 1550060,00 1550060,00 1472261,00 1271528,00 200733,00  77799,00    

Szkół  80103 472629,00 472629,00 445763,00 401629,00 44134,00  26866,00    

Publicznych  80110 703801,00 703801,00 665560,00 558524,00 107036,00  38241,00    

w Posadzie  80146 15647,00 15647,00 15647,00 0,00 15647,00  0,00    

Górnej  80148 348263,00 348263,00 346263,00 143970,00 202293,00  2000,00    

 854 85401 33941,00 33941,00 31989,00 26832,00 5157,00  1952,00    

  85417 17420,00 17420,00 17157,00 5957,00 11200,00  263,00    

ZEAS 801 80114 530054,00 530054,00 526554,00 427829,00 98725,00  3500,00    

Rymanów  80195 1050,00 1050,00 1050,00  1050,00      

 852 85202 90000,00 90000,00 90000,00  90000,00      

GOPS  85205 1000,00 1000,00 1000,00 400,00 600,00      

  85212 4640200,00 4640200,00 185700,00 155500,00 30200,00  4454500,00    

  85213 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00       

  85214 264000,00 264000,00 0,00    264000,00    
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  85215 80000,00 80000,00 0,00    80000,00    

  85216 92900,00 92900,00 0,00    92900,00    

  85219 578280,00 578280,00 569780,00 506410,00 63370,00  8500,00    

  85295 150000,00 150000,00 0,00    150000,00    

 010 01010 4680050,00 0,00 0,00      4680050,00 4680050,00 

Urząd   01030 7783,00 7783,00 0,00   7783,00     

Gminy 020 02001 40000,00 40000,00 40000,00 5000,00 35000,00      

 400 40002 90000,00 90000,00 0,00   90000,00     

 600 60016 2469000,00 646000,00 646000,00 36000,00 610000,00    1823000,00 1823000,00 

  60017 100000,00 100000,00 100000,00  100000,00      

  60078 50000,00 50000,00 50000,00 5000,00 45000,00      

 630 63003 3627000,00 0,00 0,00      3627000,00 3627000,00 

 700 70005 680000,00 640000,00 640000,00 5000,00 635000,00    40000,00 40000,00 

 710 71004 400000,00 400000,00 400000,00 20000,00 380000,00      

  71035 850000,00 50000,00 50000,00 2000,00 48000,00    800000,00 800000,00 

 720 72095 79232,00 0,00 0,00      79232,00 79232,00 

 750 75011 240000,00 240000,00 238300,00 198000,00 40300,00  1700,00    

  75022 130000,00 130000,00 27000,00 1000,00 26000,00  103000,00    

  75023 2700000,00 2680000,00 2656000,00 2190000,00 466000,00  24000,00  20000,00 20000,00 

  75075 140000,00 140000,00 140000,00 40000,00 100000,00      

  75095 170000,00 170000,00 82000,00 10000,00 72000,00  88000,00    

 751 75101 2618,00 2618,00 2618,00 1469,00 1149,00      

 754 75412 920000,00 170000,00 163000,00 47100,00 115900,00  7000,00  750000,00 750000,00 

  75416 420000,00 270000,00 260000,00 150000,00 110000,00  10000,00  150000,00 150000,00 

  75421 2600,00 2600,00 2600,00 100,00 2500,00      

 756 75647 140000,00 140000,00 140000,00 110000,00 30000,00      

 757 75702 250000,00 250000,00 0,00     250000,00   

 758 75818 915399,00 915399,00 915399,00  915399,00      

 801 80101 435159,00 335159,00 209000,00  209000,00 126159,00   100000,00 100000,00 

  80103 29152,00 6992,00 0,00   6992,00   22160,00 22160,00 
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  80104 914326,00 914326,00 0,00   914326,00     

  80113 166500,00 166500,00 166500,00 12000,00 154500,00      

  80195 12950,00 12950,00 12950,00 9000,00 3950,00      

 851 85121 250000,00 0,00 0,00      250000,00 250000,00 

  85153 10000,00 10000,00 10000,00 1000,00 9000,00      

  85154 150000,00 150000,00 149850,00 70000,00 79850,00  150,00    

 852 85212 5500,00 5500,00 500,00  500,00 5000,00     

  85214 300,00 300,00 0,00   300,00     

  85228 182000,00 182000,00 0,00   182000,00     

  85295 37000,00 37000,00 27000,00 11600,00 15400,00  10000,00    

 900 90001 525000,00 30000,00 30000,00  30000,00    495000,00 495000,00 

  90003 160000,00 160000,00 160000,00  160000,00      

  90004 170000,00 170000,00 170000,00  170000,00      

  90015 760000,00 510000,00 510000,00  510000,00    250000,00 250000,00 

  90020 1000,00 1000,00 1000,00  1000,00      

  90095 332160,00 160000,00 160000,00 3000,00 157000,00    172160,00 172160,00 

 921 92109 1742399,00 800000,10 300000,10 3000,00 297000,10 500000,00   942398,90 942398,90 

  92116 175000,00 175000,00 0,00   175000,00     

  92120 100000,00 100000,00 0,00   100000,00     

 926 92601 1170432,00 20432,00 20432,00  20432,00    1150000,00 1150000,00 

  92605 15000,00 15000,00 12500,00  12500,00  2500,00    

Ogółem   48075392,00 32724391,10 24321204,10 16098436,00 8222768,10 2107560,00 6045627,00 250000,00 15351000,90 15351000,90 
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2.) w § 6 dodaje się punkt 11 w brzmieniu „Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy 

podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.” 

 

3.) w § 7 dodaje się punkty 3 i 4 w brzmieniu: 

      „3. Określa się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat  

            produktowych w wysokości 1.000 zł, 

        4. Określa się wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z  

            opłat produktowych w wysokości 1.000 zł.” 

 

4.) § 12 otrzymuje brzmienie 

„Upoważnia się Burmistrza Gminy do : 

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

przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000 zł 

b) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków 

bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na 

wszystkie wydatki bieżące, 

c) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem 

wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i 

wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

d) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem 

wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych, 

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach krajowych 

f) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 1.000.000 zł. 

g) 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 

h) upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań  na finansowanie wydatków 

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

5.) Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/365/09 z dnia 11 grudnia otrzymuje brzmienie  

jak tabela nr 2. 
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Tabela nr 2 

1. Przychody  13.591.855 zł 

 

§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i 

pożyczek na rynku krajowym 

 

13.591.855 zł 

   

2. Rozchody     3.111.380 zł 

 

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 

kredytów 

 

3.111.380 zł 

   

 

5.) Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/365/09 z dnia 11 grudnia otrzymuje brzmienie  

jak tabela nr 3. 

 

Tabela Nr 3 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ 

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE 
I. Dochody 

Klasyfikacja budżetowa 
Treść Kwota 

Dział Rozdział Paragraf 

750   Administracja publiczna 127.775 

 75011  Urzędy wojewódzkie 127.775 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami 

 

 

 

127.775 

     

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

 

2.618 

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 

 

2.618 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami 

 

 

 

2.618 

852   Pomoc społeczna 4.644.600 

 85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego 

 

 

 

4.640.200 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami 

 

 

 

4.640.200 

 85213  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

 

 

 

 

4.400 
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  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami 

 

 

 

4.400 

 Razem 4.774.993 

 

II. Wydatki 

Klasyfikacja budżetowa 
Treść Kwota 

Dział Rozdział Paragraf 

750   Administracja publiczna 127.775 

 75011  

Urzędy wojewódzkie 

- wydatki bieżące                           

  w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

              naliczane                                   -  

127.775 

127.775 

 

127.775 

 

 

127.775 

     

751   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

 

 

2.618 

 75101  

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 

- wydatki bieżące                                           

   w tym:  

   wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją                       

             ich statutowych zadań 

 

2.618 

 

2.618 

 

2.618 

 

 

1.469 

 

1.149 

     

852   Pomoc społeczna 4.644.600 

 85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego 

- wydatki bieżące 

  w tym:  

  wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

             wynagrodzenia i składki od nich  

             naliczane                                    

             wydatki związane z realizacją  

             ich statutowych zadań  

 świadczenia na rzecz osób fizycznych                                

 

 

4.640.200 

4.640.200 

 

185.700 

 

 

155.500 

 

30.200 

4.454.500 

 85213  

Składki na ubezpieczenia 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 

    wydatki jednostek budżetowych 

       w tym: 

              wynagrodzenia i składki od nich  

              naliczane                                    

 

 

 

 

4.400 

4.400 

 

4.400 

 

 

4.400 

 Razem 4.774.993 
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§ 3 

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

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

 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXXVIII/384/10 

z dnia 29 stycznia  2010 r. 

 

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora  finansów publicznych. 

 

Dział Rozdział Treść  Kwota dotacji /w zł/ 

   podmiotowej przedmiotowej celowej 

Jednostki 

finansów 

sektora 

publicznych 

Nazwa jednostki    

400 40002 Zakład Gospodarki  

Komunalnej w Rymanowie 

 90.000,00  

750 75095 Samorząd Województwa 

Podkarpackiego 

  79.232,00 

801 80104 Gmina Haczów   10.214,00 

921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w 

Rymanowie 

500.000,00  592.398,90 

921 92116 Biblioteka Gminna w 

Rymanowie 

175.000,00   

  Ogółem 675.000,00 90.000,00 681.844,90 

      

Jednostki 

do sektora 

publicznych 

nie należące 

finansów 

 

Nazwa jednostki 

   

010 01030 Izby Rolnicze 7.783,00   

801 80101 Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Rymanowa Zdroju 

126.159,00   

801 80103 Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Rymanowa Zdroju 

6.992,00   

801 80104 Przedszkole Św. Józefa 904.112,00   

852 85228 PKPS   182.000,00 

921 92120 Parafia Rzymskokatolicka w 

Klimkówce 

  25.000,00 

921 92120 Parafia Rzymskokatolicka w 

Rymanowie 

  50.000,00 

921 92120 Parafia Rzymskokatolicka w 

Króliku Polskim 

  25.000,00 

  Ogółem 1.045.046,00  282.000,00 
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