
                                                                                                                                      Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/222/2014
                                                                                                                         Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

                      z dnia 29 stycznia 2014r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2014 ROK

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Kwota

010 Rolnictwo i  łowiectwo 161.643,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki majątkowe
w tym na:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” 

    realizacja Projektu : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 
części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap I oraz budowa wodociągu 
dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II”

 - wydatki związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla części 
wsi Wielopole Skrzyńskie, w tym pełnienie nadzoru 
inwestorskiego

146.643,00
146.643,00

146.643,00

138.643,00

8.000,00

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

15.000,00
15.000,00

15.000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,                    
gaz i wodę 17.000,00

40002 Dostarczanie wody
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
wydatki związane z świadczeniem usług w zakresie dostarczania 
wody

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

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 1.048.235,00

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 – Wiśniowa        
w miejscowości Glinik i Wielopole Skrzyńskie”, w tym:
Wielopole Skrzyńskie – 30.000,00
Glinik – 20.000,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00

50.000,00

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
- na budowę chodnika w ciągu drogi Wielopole – Sośnice - 
Jaszczurowa 

422.235,00
361.735,00

361.735,00
50.000,00

0,00
311.735,00

60.500,00

60.500,00
10.500,00

50.000,00

60017 Drogi wewnętrzne
wydatki majątkowe
w tym:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- na budowę dróg gminnych Wielopole Podliwek wraz z 
przebudową sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Wielopole 
Skrzyńskie – Etap I w zakresie robót ziemnych i przebudowy sieci

450.000,00
450.000,00

450.000,00

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:
- na odbudowę infrastruktury drogowo - mostowej zniszczonej 
wskutek powodzi

100.000,00
20.000,00

20.000,00
2.000,00

0,00
18.000,00
80.000,00

80.000,00

60095 Pozostała działalność 
wydatki bieżące 
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

26.000,00
26.000,00

26.000,00



    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)  

14.200,00
0,00

11.800,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 200.000,00

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 

200.000,00
200.000,00

200.000,00
5.000,00

0,00
195.000,00

710 Działalność usługowa 40.000,00

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 oraz opracowania ekofizjograficznego

40.000,00
40.000,00

37.000,00
2.000,00

0,00
35.000,00
3.000,00

720 Informatyka 153.106,00

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 ”

153.106,00
153.106,00

153.106,00

153.106,00

750 Administracja publiczna 2.354.100,00

75011 Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

219.500,00
219.500,00

219.500,00



    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 

214.000,00
179.000,00

5.500,00

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

3.000,00
3.000,00

127.000,00

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/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz poborem 
podatków i opłat w gminie

1.973.400,00
1.973.400,00

1.966.400,00
1.465.400,00
1.185.000,00

501.000,00
7.000,00

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

1.200,00
1.200,00

1.200,00

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

20.000,00
20.000,00

20.000,00
1.000,00

0,00
19.000,00

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 

10.000,00
10.000,00

4.000,00
4.000,00
6.000,00



751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli            
i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.398,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli                 
i ochrony prawa 
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

1.398,00
1.398,00

1.398,00
718,00

0,00
680,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 208.000,00

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 
Wielopole Skrzyńskie
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

192.500,00
152.500,00

137.500,00
22.500,00

0,00
115.000,00
15.000,00

40.000,00

40.000,00
30.000,00

10.000,00

75421 Zarządzanie kryzysowe
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym
wydatki majątkowe
 w tym:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
  -  zakup stacji opadowych

15.500,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

13.500,00

13.500,00

757 Obsługa długu publicznego 505.000,00

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

505.000,00
505.000,00

505.000,00



758 Różne rozliczenia 216.735,83

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

216.735,83
186.735,83
133.735,83

53.000,00
30.000,00
30.000,00

801 Oświata i wychowanie 10.908.896,00

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:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 
Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn: 
 ,,Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń 
dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach Etap III i IV”
- dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku 

6.007.100,00
5.487.100,00

5.240.600,00
4.531.500,00
3.763.000,00

709.100,00
246.500,00

520.000,00

520.000,00

370.000,00
150.000,00

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

357.400,00
357.400,00

335.800,00
319.000,00
263.400,00

16.800,00
21.600,00

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

453.900,00
453.900,00

432.900,00
356.000,00
289.000,00

76.900,00
21.000,00

80110 Gimnazja
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2.371.800,00
2.371.800,00

2.255.800,00



    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 Skrzyńskim

2.023.000,00
1.673.000,00

232.800,00
116.000,00

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

334.960,00
334.960,00

334.760,00
40.100,00
32.300,00

294.660,00
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

346.900,00
346.900,00

346.400,00
300.000,00
235.000,00

46.400,00
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

23.800,00
23.800,00

23.800,00
23.800,00

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

230.800,00
230.800,00

230.800,00
92.500,00
77.600,00

138.300,00

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: „Kreatywne przedszkola–szansa na dobry start"

782.236,00
765.794,00

765.794,00



wydatki majątkowe
w tym:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
realizacja projektu: „Kreatywne przedszkola–szansa na dobry start"

16.442,00

16.442,00

16.442,00

851 Ochrona zdrowia 76.000,00

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

72.000,00
72.000,00

42.000,00
30.000,00

0,00
12.000,00
30.000,00

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

2.000,00
2.000,00

2.000,00

852 Pomoc społeczna 5.236.446,00

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

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

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
600,00

0,00
4.400,00



85206 Wspieranie rodziny
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

17.000,00
17.000,00

17.000,00
15.310,00
12.500,00
1.690,00

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

3.865.800,00
3.865.800,00

192.150,00
144.925,00

68.275,00
47.225,00

3.673.650,00

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        

27.500,00
27.500,00

27.500,00
27.500,00

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
2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
realizacja projektu ,,Czas na aktywność w Gminie Wielopole 
Skrzyńskie” 

146.500,00
146.500,00
126.585,00

19.915,00

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/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
     a)  wydatki związane z realizacją statutowych zadań    
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych

91.200,00
91.200,00
10.000,00
10.000,00
81.200,00



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
3/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
realizacja projektu ,,Czas na aktywność w Gminie Wielopole 
Skrzyńskie” 

545.946,00
545.946,00

358.580,00
316.520,00
253.520,00

42.060,00
2.500,00

184.866,00

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

170.600,00
170.600,00

169.600,00
165.100,00

90.500,00
4.500,00
1.000,00

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, 
wydatki związane z dożywianiem dzieci i zapewnienie posiłku 
osobom go pozbawionym oraz pomoc finansowa realizowana na 
podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do 
świadczenia pielęgnacyjnego

343.900,00
343.900,00

193.900,00
193.900,00
150.000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 48.702,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii 
Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
2/ dotacja na zadania bieżące 
dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Ropczycko – 
Sędziszowskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania 
Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach dla osób 
niepełnosprawnych

33.702,00
33.702,00

32.880,00
32.880,00

822,00



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

15.000,00
15.000,00

14.950,00
13.700,00
10.500,00
1.250,00

50,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64.400,00

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

29.400,00
29.400,00

27.000,00
25.550,00
21.300,00
1.450,00
2.400,00

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 598.000,00

90002 Gospodarka odpadami
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 odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 

300.000,00
300.000,00

300.000,00
5.000,00

0,00
295.000,00

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

10.000,00
10.000,00

10.000,00
3.000,00

0,00
7.000,00

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

6.000,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00



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

122.000,00
122.000,00

122.000,00
122.000,00

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
wydatki majątkowe 
w tym:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
wykonanie przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji gazu i c.o. 
dla budynku komunalnego w Brzezinach

160.000,00
60.000,00

60.000,00
5.000,00

0,00
55.000,00

100.000,00

100.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 949.000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
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/ dotacja na zadania bieżące
dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w W-lu
wydatki majątkowe
w tym:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne
- wydatki na adaptację niedokończonego w wyniku zaniechania 
inwestycji budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby 
edukacyjno – kulturalne oraz działalność gospodarczą

949.000,00
929.000,00

19.000,00
5.000,00

0,00
14.000,00

910.000,00
910.000,00

20.000,00

20.000,00

926 Kultura fizyczna 1.221.000,00

92601 Obiekty sportowe
wydatki bieżące
w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
       - wynagrodzenia ze stosunku pracy
   b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wydatki związane z kosztami utrzymania boiska sportowego

1.134.000,00
40.000,00

40.000,00
18.000,00

0,00
22.000,00



wydatki majątkowe
w tym:
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
realizacja projektu: ,,Budowa budynku zaplecza socjalnego, kortu 
tenisowego i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w 
Wielopolu Skrzyńskim”

1.094.000,00

1.094.000,00

1.094.000,00

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

87.000,00
87.000,00

2.000,00
2.000,00

85.000,00

OGÓŁEM WYDATKI 24.007.661,83


