
Uchwała Nr XVII/87/2012     
    Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

                                                    z dnia 30 stycznia 2012r.    
  

w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2012 rok

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i  pkt 10  ustawy z dnia  08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, 
art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ust. 1 pkt 1  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
w  związku  z  art.  121   ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawę 
o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

u c h w a l a , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 26.142.695,58 zł, w tym:
     1/dochody bieżące 21.932.787,38 zł,
     2/dochody majątkowe   4.209.908,20 zł.
    zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę 21.932.787,38 zł,w tym:
     1/ dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej 388.706,38 zł,
     2/ dochody z pozostałych źródeł        21.544.081,00 zł.

3. Dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę 4.209.908,20 zł, 
     w tym: 
     1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 4.209.908,20 zł,
     - dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej 3.859.908,20 zł.  

    
§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 25.535.460,92 zł, w tym:
     1/ wydatki bieżące 20.854.343,95 zł,
     2/ wydatki majątkowe   4.681.116,97 zł,
     zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 20.854.343,95 zł, 
      w tym:  
      1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:           13.411.795,00 zł,
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z czego:           10.056.579,00 zł,
            - wynagrodzenia ze stosunku pracy 8.149.300,00 zł,
          b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.355.216,00 zł, 
      2/ dotacje na zadania bieżące 1.165.500,00 zł,
      3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.061.200,00 zł,
     4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej    560.581,43 zł,
     5/ wydatki na obsługę długu                                                                    480.000,00 zł,



     6/ rezerwa ogólna i rezerwa celowa                                                                      175.267,52 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.681.116,97 zł,
      w tym:                                                    
     1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym:                                    4.651.116,97 zł,                       
        - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej  4.000.116,97 zł.
     2/ rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na uzupełnienie brakujących kwot po
         przetargu oraz na roboty dodatkowe                                                                  30.000,00 zł.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 607.234,66 zł, z przeznaczeniem na:
 a) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 607.234,66 zł,
      w tym na:
      - spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn: „Budowa 
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  dla  gospodarstw  położonych  na  terenie  gminy  oraz 
budowa  wodociągu  dla  części  wsi  Wielopole  Skrzyńskie  i  Nawsie  Etap  I”  w  kwocie 
147.234,66 zł.   

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w  kwocie 1.600.000,00 zł, z następujących tytułów:
     a) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.207.234,66 zł, z następujących tytułów:
     a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.060.000,00 zł, 
   b)  spłaty pożyczki  z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn: „Budowa 

przydomowych  oczyszczalni  ścieków  dla  gospodarstw  położonych  na  terenie  gminy  oraz 
budowa  wodociągu  dla  części  wsi  Wielopole  Skrzyńskie  i  Nawsie  Etap  I”  finansowany  z 
dochodów  z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 147.234,66 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala  się   limity  zobowiązań  z  tytułu  zaciąganych  kredytów  i  pożyczek  w  łącznej  kwocie 
2.800.000,00 zł,                                               
 w tym na:
 1/  pokrycie  występującego  w  ciągu  roku  przejściowego  deficytu  budżetu  gminy  w  kwocie 
1.200.000,00 zł,
 2/  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych  kredytów  w  kwocie 
1.600.000,00 zł,             

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 123.267,52 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 82.000,00 zł, w tym:
      a) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym  - 
52.000,00 zł.
      b) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na uzupełnienie brakujących kwot 
po przetargu oraz na roboty dodatkowe – 30.000,00 zł,

§ 7
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora 



finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

   § 8

W  planie  dochodów  i  wydatków  budżetu  wyodrębnia  się  dochody  w  kwocie  4.344.424,00 zł 
i wydatki w kwocie 4.344.424,00 zł związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.          

 § 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  w  kwocie  70.000,00  zł  (Dz.756)  oraz  określa  się  wydatki  finansowane  z  tych 
dochodów w kwocie 70.000,00 zł (Dz.851) w tym:
-  na  zadania  wynikające  z  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych w kwocie 68.000,00 zł,
- na zadania wynikające  z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2.000,00 
zł.

  § 10

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony  środowiska  w kwocie  4.500,00 zł (Dz.  900)  oraz  wydatki  finansowane  z  tych 
dochodów w kwocie 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na urządzanie i utrzymanie terenów zieleni (Dz. 
900 rozdz. 90004). 

§ 11

1.  Ustala  się  dochody  związane  z  realizacją  zadań  wspólnych  realizowanych  w drodze  umów 
w kwocie 16.440,00 zł, w tym:
     - dotacja celowa z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na współfinansowanie 
działalności warsztatów terapii zajęciowej – 16.440,00 zł.
2.  Ustala  się  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  wspólnych  realizowanych  w  drodze  umów 
w kwocie 32.880,00 zł, w tym:
      - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 32.880,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do samodzielnego zaciągania zobowiązań 
do sumy 350.000,00 zł.
2.  Upoważnia  się  Wójta  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  do  zaciągania  kredytów  i  pożyczek  na 
pokrycie  występującego  w  ciągu  roku  przejściowego  deficytu  budżetowego  do  wysokości 
1.200.000,00 zł.

   
§ 13

Upoważnia  się  Wójta  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  do  dokonywania  zmian  planu   wydatków 
budżetu w ramach działu, polegających na:
 1/  zwiększeniach  i  zmniejszeniach  wynagrodzeń  ze  stosunku  pracy  poprzez  przesunięcia 
w wydatkach bieżących w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,  
 2/  zwiększeniach   i  zmniejszeniach  w  zakresie  wydatków  majątkowych  poprzez  przesunięcia 
w grupie  wydatków  na  inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne  oraz  pomiędzy  zadaniami 



inwestycyjnymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,   
 3/  zwiększeniach  i  zmniejszeniach  pomiędzy  wydatkami  bieżącymi  i  majątkowymi  w  ramach 
rozdziału i pomiędzy rozdziałami.  

  § 14

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

 § 15

Nadzór  nad  wykonaniem  powierza  się  Komisjom:  Rewizyjnej  i  Rozwoju  Gminy,  Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
          Robert Pieczonka



                                                                                                                                  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/87/2012
                                                                                                                                  Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

                    z dnia 30 stycznia 2012r. 
                                                                   

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK

Dział Wyszczególnienie Kwota 
010 Rolnictwo i łowiectwo 541.887,00

dochody majątkowe
w tym:
1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
    z tego:
- wpłaty mieszkańców na budowę infrastruktury wodociągowej we wsi 
  Wielopole Skrzyńskie
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) na dofinansowanie realizacji projektu pn: „Budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw położonych na terenie 
gminy oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie 
Etap I”

541.887,00

541.887,00

50.000,00

491.887,00
600 Transport i łączność 900.000,00

dochody majątkowe
w tym:
1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
    z tego:
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na 
realizację projektu: odbudowa dróg gminnych zniszczonych przez powódź 
w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego.

900.000,00

        900.000,00 

900.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 381.000,00

dochody bieżące
w tym:
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy
- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych
dochody majątkowe
w tym:
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

81.000,00

1.000,00
80.000,00

300.000,00

300.000,00
720 Informatyka 278.903,00

dochody majątkowe
w tym:
1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
    z tego:
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na 
  realizację Projektu „ PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji 
  Publicznej ” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego

278.903,00

278.903,00

278.903,00
750 Administracja publiczna 94.029,00

dochody bieżące
w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań   
   bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
   gminie
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 
- odsetki od środków na rachunku bankowym 
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 

94.029,00

85.529,00
1.500,00
5.000,00
2.000,00



751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.395,00
dochody bieżące
w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 
   bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
   zadań zleconych gminie ustawami

1.395,00

1.395,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 3.043.651,00
dochody bieżące 
w tym:

     - wpływy z podatku od nieruchomości
     - wpływy z podatku rolnego
     - wpływy z podatku leśnego 
     - wpływy z podatku od środków transportowych 
     - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
        opłacanego w formie karty podatkowej
     - wpływy z podatku od spadków i darowizn 
     - wpływy z opłaty skarbowej 
     - wpływy z opłaty targowej 
     - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 
     - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
     - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
     - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 
     - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3.043.651,00

635.000,00
659.700,00
55.000,00

110.000,00

1.000,00
5.000,00

18.000,00
9.000,00

55.000,00
70.000,00

1.413.951,00
7.000,00
5.000,00

758 Różne rozliczenia 13.356.866,00
dochody bieżące
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 
- część równoważąca subwencji ogólnej 

13.356.866,00

6.965.138,00
5.932.557,00

459.171,00
801 Oświata i wychowanie 570.527,32

dochody bieżące
w tym:

- wpływy z opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową 
wychowania przedszkolnego

- wpływy z tytułu najmu mieszkań nauczycielom oraz najmu i dzierżawy       
  składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych, sprzętu ruchomego) 
- wpływy z odpłatności za wyżywienie
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na      
  realizację Projektu: „Radosny start  Malucha – utworzenie punktów 
  przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie”w ramach Programu   
  Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
  Europejskiego Funduszu Społecznego

570.527,32

40.000,00

3.400,00
235.000,00

292.127,32
852 Pomoc społeczna 4.667.800,00

dochody bieżące
w tym:
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze
- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej

4.667.800,00

14.000,00
 

6.000,00



- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

4.257.500,00
390.300,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 400.689,67
dochody bieżące
w tym:
- dotacja celowa z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na 
realizację zadania wspólnego
dochody majątkowe
w tym:
1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
z tego:
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na 
realizację projektu pn: „Zwiększenie zakresu świadczeń oferowanych przez 
gminę Wielopole Skrzyńskie w obszarze pomocy społecznej” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

16.440,00

16.440,00
384.249,67

384.249,67

384.249,67
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 96.579,06

dochody bieżące
w tym;

- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na      
  realizację projektu pn: „Indywidualizacja nauczania klas I -III w Gminie 

Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

96.579,06

96.579,06
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.500,00

dochody bieżące
w tym:
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4.500,00

4.500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.804.868,53

dochody majątkowe
w tym:
1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
    z tego:
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na 
  realizację projektu pn: „Adaptacja niedokończonego – w wyniku zaniechania 

inwestycji, budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby 
edukacyjno – kulturalne, oraz działalność gospodarczą” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) na dofinansowanie realizacji projektu pn: „Zaspokojenie 
potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Glinik poprzez 
odnowienie, modernizację oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej”

1.804.868,53

1.804.868,53

1.783.868,53

21.000,00
OGÓŁEM DOCHODY 26.142.695,58



                                                                                                                                  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/87/2012
                                                                                                                     Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

                  z dnia 30 stycznia 2012r.
              

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2012 ROK

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Kwota
010 Rolnictwo i  łowiectwo 252.500,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki majątkowe
w tym na:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
    inwestycje
   - dokumentacja techniczna dla zadań związanych  
      z budową kanalizacji dla części wsi Wielopole Skrzyńskie oraz 

realizacja robót budowlanych w zakresie budowy oczyszczalni 
ścieków 

   - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole 
Skrzyńskie Etap I oraz budowa wodociągu dla części wsi 
Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II

   - budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i 
     Nawsie etap I – przyłącza w miejscowości Wielopole 
     Skrzyńskie, opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla części 

sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie

239.000,00
239.000,00

239.000,00
239.000,00

65.000,00

104.000,00

70.000,00
01030 Izby rolnicze

wydatki bieżące
w tym:
1/ dotacje na zadania bieżące
wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % 
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

13.500,00
13.500,00

13.500,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 2.000,00

40004 Dostarczanie paliw gazowych
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
opłata za kontrolę sieci gazowej oraz pokrycie kosztów robót 
awaryjnych na gazociągu wsi Brzeziny- Berdechów

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

600 Transport i łączność 1.660.107,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki majątkowe
w tym:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
-  dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa 
Podkarpackiego na realizację zadania pn: „budowa chodnika przy 
drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce w miejscowości 
Glinik i Wielopole Skrzyńskie”

100.000,00
100.000,00

100.000,00

100.000,00



60016 Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
na remonty dróg gminnych
wydatki majątkowe
w tym:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- na przebudowę – modernizację dróg gminnych 

330.000,00
270.000,00

270.000,00
18.000,00

0,00
252.000,00

60.000,00

60.000,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
wydatki bieżące
 w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki majątkowe
w tym:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków   
    Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 
    Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w działaniu 
    7.3 B Projekty realizowane na obszarach zniszczonych przez 
    powódź – realizacja projektu: odbudowa dróg gminnych 
    zniszczonych przez powódź w 2010 roku
  - odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi

1.207.107,00
40.000,00

40.000,00
2.000,00

0,00
38.000,00

1.167.107,00

1.167.107,00

1.107.107,00
60.000,00

60095 Pozostała działalność 
wydatki bieżące 
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki bieżące przeznaczone na  remonty przystanków 
autobusowych, koszty utrzymania poczekalni autobusowej 
(stanowiących własność gminy)  

23.000,00
23.000,00

23.000,00
14.000,00

0,00
9.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 205.000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki z zakresu gospodarki gruntami oraz remonty i pozostałe 
koszty utrzymania budynków komunalnych 

205.000,00
205.000,00

205.000,00
5.000,00

0,00
200.000,00



710 Działalność usługowa 95.000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach 
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, prowadzenie bieżących analiz zagospodarowania 
przestrzennego gminy w tym aktualizacji bazy danych o 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydatki na opracowanie 
zmiany Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy i Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego terenów lasów i zalesień

95.000,00
95.000,00

92.000,00
2.000,00

0,00
90.000,00
3.000,00

720 Informatyka 328.122,00
72095 Pozostała działalność

wydatki majątkowe
w tym:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
   Podkarpackiego
   realizacja Projektu „PSeAP- Podkarpacki System 
   e-Administracji  Publicznej ”

328.122,00
328.122,00

328.122,00

328.122,00

750 Administracja publiczna 2.391.700,00
75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 

214.400,00
214.400,00

214.400,00
208.700,00
177.500,00

5.700,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na diety i koszty szkoleń radnych

130.000,00
130.000,00

1.500,00
1.500,00

128.500,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań

2.014.300,00
1.954.300,00

1.948.300,00
1.421.300,00
1.159.800,00

527.000,00



2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz poborem 
podatków i opłat w gminie
wydatki majątkowe
w tym:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
    wydatki związane ze zmianą sposobu użytkowania części 
    pomieszczeń parteru budynku Urzędu Gminy z użytkowych na 
    biurowe 

6.000,00

60.000,00

60.000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieżące
w tym:
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanym do 
kwalifikacji wojskowej 

1.000,00
1.000,00

1.000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki na promocję gminy

21.000,00
21.000,00

21.000,00
1.000,00

0,00
20.000,00

75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania C.K. Podkarpacie, diety dla sołtysów za udział w pracach 
organów gminy oraz pozostałe wydatki z zakresu administracji 
publicznej 

11.000,00
11.000,00

2.000,00
2.000,00
9.000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.395,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją
stałego rejestru wyborców w gminie

1.395,00
1.395,00

1.395,00
707,00

0,00
688,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 251.000,00
75403 Jednostki terenowe Policji

wydatki bieżące, w tym:
1/ dotacja na zadania bieżące
- dotacja na wymianę okien oraz na zakup sprzętu i urządzeń dla 
Posterunku Policji w Wielopolu Skrzyńskim

11.000,00
11.000,00
11.000,00



75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na pokrycie kosztów działalności OSP  na terenie gminy
wydatki majątkowe
w tym:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- rozbudowa remizy OSP w Gliniku
- adaptacja wiaty garażu remizy OSP Brzeziny wraz z modernizacją 
  instalacji gazowej
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na 
doposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego FORD
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim 
na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego

240.000,00
158.000,00

146.000,00
22.000,00

0,00
124.000,00
12.000,00

82.000,00

82.000,00
10.000,00

20.000,00

22.000,00

30.000,00
757 Obsługa długu publicznego 480.000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
w tym: 
1/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
odsetki i prowizje od  kredytów i pożyczek

480.000,00
480.000,00

480.000,00

758 Różne rozliczenia 205.267,52
75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące
- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu 
   kryzysowym      
wydatki majątkowe
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

205.267,52
175.267,52
123.267,52

52.000,00
30.000,00
30.000,00

801 Oświata i wychowanie 10.005.021,03
80101 Szkoły podstawowe 

wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na szkoły podstawowe działające na terenie gminy
wydatki majątkowe
w tym:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- dobudowa sali gimnastycznej w Gliniku

5.560.400,00
5.510.400,00

5.269.300,00
4.601.300,00
3.847.000,00

668.000,00
241.100,00

50.000,00

50.000,00



80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

383.000,00
383.000,00

359.900,00
342.700,00
282.700,00
17.200,00
23.100,00

80104 Przedszkola
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
    wydatki na Publiczne Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim
3/ dotacja na zadania bieżące
    dotacja dla Gminy Ropczyce na realizację przekazanego zadania 
    własnego w zakresie wychowania przedszkolnego

427.000,00
427.000,00

404.800,00
334.500,00
274.500,00
70.300,00
18.200,00

4.000,00

80110 Gimnazja
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrz.

2.268.200,00
2.268.200,00

2.154.200,00
1.938.000,00
1.605.000,00

216.200,00
114.000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu gminy

208.600,00
208.600,00

208.400,00
38.100,00
30.800,00

170.300,00
200,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół

331.500,00
331.500,00

331.000,00
288.600,00
237.000,00
42.400,00

500,00



80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
     a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli

45.600,00
45.600,00

45.600,00
45.600,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
wydatki bieżące 
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki na stołówkę przy Publicznym Przedszkolu oraz na zakup 
usług cateringowych w ramach dożywiania uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum

320.000,00
320.000,00

320.000,00
81.700,00
68.000,00

238.300,00

80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące 
w tym:
1/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
    Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  
    Operacyjnego Kapitał Ludzki
    realizacja Projektu: „Radosny start Malucha – utworzenie    
    punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie”

460.721,03
460.721,03

460.721,03

851 Ochrona zdrowia 72.500,00
85153 Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ dotacje na zadania bieżące
wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

68.000,00
68.000,00

38.000,00
13.000,00

0,00
25.000,00
30.000,00

85158 Izby wytrzeźwień
wydatki bieżące
w tym:
1/ dotacje na zadania bieżące
dotacja celowa dla Gminy Rzeszów

2.500,00
2.500,00

2.500,00



852 Pomoc społeczna 5.438.700,00
85203 Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
       - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny

6.000,00
6.000,00

6.000,00
2.300,00

0,00
3.700,00

85204 Rodziny zastępcze
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki na współfinansowanie zadań w zakresie systemu pieczy 
zastępczej

4.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wydatki bieżące
w tym :
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie

5.000,00
5.000,00

5.000,00
300,00

0,00
4.700,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego
wydatki bieżące
w tym :
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego oraz pokrycie składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe

4.266.300,00
4.266.300,00

231.800,00
176.365,00
70.800,00
55.435,00

4.034.500,00

85213 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:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a)  wydatki związane z realizacją statutowych zadań      
wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne        

20.700,00
20.700,00

20.700,00
20.700,00



85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe
wydatki bieżące
w tym:
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zasiłki okresowe,celowe,  pomoc w naturze

199.400,00
199.400,00

199.400,00

85215 Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące
w tym:
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

3.000,00
3.000,00

3.000,00

85216 Zasiłki stałe
wydatki bieżące
w tym:
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zasiłki stałe

136.800,00
136.800,00

136.800,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

360.200,00
360.200,00

357.700,00
307.147,00
259.300,00
50.553,00
2.500,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pomocy 
sąsiedzkiej

169.000,00
169.000,00

167.850,00
162.550,00
99.800,00
5.300,00
1.150,00

85295 Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 
oraz wydatki związane z dożywianiem dzieci i zapewnienie posiłku 
osobom go pozbawionym

268.300,00
268.300,00

178.300,00
178.300,00
90.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54.000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące
w tym:

32.880,00
32.880,00



1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii 
Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych

32.880,00
32.880,00

85395 Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na świetlicę socjoterapeutyczną przy GOPS w Wielopolu

21.120,00
21.120,00

21.070,00
15.310,00
9.600,00
5.760,00

50,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 190.760,40
85401 Świetlice szkolne

wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na świetlicę szkolną przy Publicznym Gimnazjum 
w Wielopolu Skrzyńskim

28.200,00
28.200,00

26.000,00
24.300,00
20.300,00
1.700,00
2.200,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieżące 
w tym:
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

35.000,00
35.000,00

35.000,00

85495 Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
  - wynagrodzenia ze stosunku pracy
2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizacja Projektu: „Indywidualizacja nauczania klas I – III w 
Gminie Wielopole Skrzyńskie”

127.560,40
127.560,40

27.700,00
27.700,00
7.200,00

99.860,40

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 231.000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki na wywóz  nieczystości 

12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00



90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki związane z utrzymaniem placów zieleni w gminie

20.000,00
20.000,00

20.000,00
3.000,00

0,00
17.000,00

90013 Schroniska dla zwierząt  
wydatki bieżące 
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom

4.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
     a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej i kosztów 
konserwacji oświetlenia drogowego

110.000,00
110.000,00

110.000,00
110.000,00

90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki związane z  kosztami remontów i utrzymaniem budynków 
komunalnych oraz pozostałe wydatki z zakresu gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska

85.000,00
85.000,00

85.000,00
5.000,00

0,00
80.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.583.387,97
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące
w tym:
1/ dotacja na zadania bieżące
dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w W-lu
wydatki majątkowe
w tym:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 
Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn: 
„Adaptacja niedokończonego – w wyniku zaniechania 
inwestycji, budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na 
potrzeby edukacyjno – kulturalne, oraz działalność gospodarczą”

 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na realizację projektu pn: „Zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Glinik poprzez 
odnowienie, modernizację oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej”

3.569.887,97
1.005.000,00

1.005.000,00

2.564.887,97

2.564.887,97

2.543.887,97

21.000,00



92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
wydatki bieżące:
w tym:
1/ dotacje na zadania bieżące
- dotacja na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w 
Brzezinach

13.500,00
13.500,00

13.500,00

926 Kultura fizyczna 88.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 

wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
     a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
2/ dotacje na zadania bieżące  
dotacja celowa na finansowanie działalności klubów sportowych 
z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie rozwoju sportu

88.000,00
88.000,00

2.000,00
2.000,00

86.000,00

OGÓŁEM WYDATKI 25.535.460,92



                                                                                                               Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/87/2012 
                                                                                                                   Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

                z dnia 30 stycznia 2012r.
              

I. PRZYCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY
§ Wyszczególnienie Kwota 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek 
i kredytów na rynku krajowym 1.600.000,00

RAZEM 1.600.000,00

II. ROZCHODY BUDŻETU

ROZCHODY
§ Wyszczególnienie Kwota 

963 Spłaty pożyczek otrzymanych na 
finansowanie zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej 147.234,66

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 
i kredytów 2.060.000,00

RAZEM 2.207.234,66

                                                                                    



                                                                                                 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/87/2012 
                                                                                                                    Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

                 z dnia 30 stycznia 2012r. 

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym 
i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (w zł)
podmiotowej celowej

Jednostki sektora finansów 
publicznych

Nazwa jednostki

600 60013 Samorząd Województwa Podkarpackiego - 100.000,-
754 75403 Posterunek Policji w Wielopolu Skrzyńskim - 11.000,-
801 80104 Gmina Ropczyce - 4.000,-
851 85158 Gmina Rzeszów - 2.500,-
921 92109 Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w 

Wielopolu Skrzyńskim 1.005.000,- -
Razem 1.005.000,- 117.500,-
Razem kwoty dotacji  1.122.500,-

Jednostki nienależące do 
sektora finansów 

publicznych

Nazwa zadania

010 01010 wpłaty na Izby Rolnicze             13.500,- -
754 75412 1) na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Brzezinach
2)  na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim

-

-

22.000,-

30.000,-
851 85154 realizacja gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych - 30.000,-
921 92120 realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami (prace konserwatorskie w 
zabytkowym kościele w Brzezinach) - 13.500,-

926 92605 realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu - 86.000,-
Razem 13.500,- 181.500,-
Razem kwoty dotacji    195.000,-

OGÓŁEM 1.018.500,- 299.000,-
     



                                                                                                                                  Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/87/2012
                                                                                                                     Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

                  z dnia 30 stycznia 2012r.
                                             

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

DOCHODY:

Dział Wyszczególnienie Kwota zł
750 Administracja publiczna 85.529,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
  zleconych gminie na zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanym do 
  kwalifikacji wojskowej 

84.529,00

1.000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.395,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań    
   bieżących zleconych gminie z zakresu prowadzenia
   i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie 1.395,00

852 Pomoc społeczna 4.257.500,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
   bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę
   świadczeń rodzinnych,świadczenia z funduszu 
   alimentacyjnego oraz pokrycie składek 
   emerytalno - rentowych z ubezpieczenia społecznego
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 
   bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie
   składek ubezpieczenia zdrowotnego

4.247.800,00

9.700,00

R A Z E M
             

4.344.424,00



WYDATKI:

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zł
750 Administracja publiczna 85.529,00

75011 Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych,w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań

84.529,00
84.529,00

84.529,00
79.229,00
67.400,00
5.300,00

75045 Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieżące
w tym:
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.000,00
1.000,00

1.000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 1.395,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wydatki bieżące
w tym:
1/wydatki jednostek budżetowych,w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań

1.395,00
1.395,00

1.395,00
707,00

0,00
688,00

852 Pomoc społeczna 4.257.500,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego
wydatki bieżące
w tym :
1/ wydatki jednostek budżetowych,w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

4.247.800,00
4.247.800,00

213.300,00
169.300,00
64.800,00
44.000,00

4.034.500,00
85213 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:
1/ wydatki jednostek budżetowych,w tym na:
    a)  wydatki związane z realizacją statutowych zadań

9.700,00
9.700,00

9.700,00
9.700,00

RAZEM 4.344.424,00


