
                  
                   

Uchwała Nr XX/143/09 
Rady Gminy Lutowiska 

z dnia 17 marca 2009 roku  
 

w  sprawie  budżetu   Gminy  Lutowiska  na  2009 rok 
 

 
Działając na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  4,  pkt 9 lit. „d”,oraz  lit. „i” ustawy z dnia   

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 165, art. 184 art. 188 ust. 2  i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.                 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)    

 
 

Rada Gminy Lutowiska uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
 

1.  Ustala się dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości   8 250 378 zł  zgodnie             
z załącznikiem Nr 1  w tym: 
 
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  783 315 zł  zgodnie załącznikiem  nr 3.   
               
 
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 13 149 860 zł zgodnie 
z załącznikiem  nr 2  w tym : 
 
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 783 315 zł zgodnie                         
z załącznikiem nr 3 . 

 
§ 2 

 
 

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości    4 899 482 zł. 
2. Źródłem  pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 899 482 zł 
ustala się długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1 899 482 zł i pożyczkę                
w  kwocie 3 000 000 zł.  
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 899 482 zł w tym z tytułu długoterminowego           

           kredytu w kwocie 1 899 482 zł i pożyczki w kwocie 3 000 000 zł zgodnie z załącznikiem              
           nr 4. 

§ 3 
 

 
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości    90 000 zł. 

            
 



§ 4 
 

1. Ustala się plan przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska                             
            i Gospodarki Wodnej  w wysokości : 
            1) przychody    -  22 100 zł 
            2) wydatki        -  22 100 zł 

 zgodnie z załącznikiem nr 5. 
§ 5 

 
 

1.  Ustala się dochody  w kwocie  55 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz wydatki  w kwocie  74 206 zł na realizację zadań   określonych  
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
2. Ustala się wydatki w kwocie  2 500 zł  na realizację zadań określonych w gminnym      
programie przeciwdziałania narkomanii.    
 

§ 6 
 

1. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”  wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie  
doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie  10 400 zł, w tym na organizację  systemu 
doradztwa zawodowego w kwocie  1 100 zł. 
2. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”  wyodrębnia się wydatki na      
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 80 zł, w tym   na organizację 
systemu doradztwa zawodowego w kwocie  30 zł. 
 

§ 7 
 

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych  instytucji kultury na łączną kwotę  
201 881 zł,   w tym:          

− Biblioteka publiczna  –       47 308 zł 
− Gminny Ośrodek Kultury              –     154 573 zł. 

2. Ustala się dotację celową w wysokości  25 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury                    
w Lutowiskach na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie 
Lutowiska na rok 2009. 

 
§ 8 

 
Ustala się dotacje przedmiotowe  w wysokości  31 000 zł    dla Gminnego Zakładu              
Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Lutowiskach  w tym:   na dopłatę  do taryf  za 
dostawy wody w kwocie  15 000 zł oraz  na   dopłatę do taryf  za odprowadzone   ścieki  w 
kwocie 16 000 zł.  
  
 

§ 9 
 
Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na zadania bieżące związane z realizacją zadań 
wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego w wysokości   4 600 zł w tym: 
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dla Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie Gazety Bieszczadzkiej w Ustrzykach  Dolnych 
w kwocie  3 600 zł i dla Miasta Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego  Ośrodka 
Zapobiegania  Uzależnieniom w Przemyślu w kwocie    1 000 zł. 
 
 

§ 10 
 

Ustala się plan dochodów i  wydatków własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie  
183 780 zł  w tym : 
dochody – 183 780 zł 
wydatki -  183 780 zł  

            zgodnie z załącznikiem nr 6.  
§ 11 

 
1. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty       
należące i nie należące do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego  konkursu ofert na łączną  kwotę  
59 250 zł   w tym: 
− na dofinansowanie działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej  ze 
szczególnym uwzględnieniem promocji gminy  poprzez  udział w targach turystycznych                 
i wystawy produktu lokalnego w kraju i za granicą oraz reprezentowanie gminy na imprezach 
regionalnych i gminnych w kwocie    7 500 zł, 
− realizacja  programów dotyczących  porządku  i bezpieczeństwa publicznego  w tym  
bezpieczeństwo turystów przebywających w górach w  kwocie -  4 000 zł, 
− wspieranie inicjatyw na rzecz aktywności fizycznej w tym turystyki  i sportu oraz   
organizacja masowych imprez sportowych  w kwocie -  39 750 zł, 
− rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych głównie dzieci i młodzieży w  kwocie 
3 000  zł, 
− wsparcie inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w kwocie  
5 000 zł. 

 
§ 12 

 
Ustala się pomoc finansową w formie dotacji celowej  dla Starostwa Powiatowego                     
w   Ustrzykach   Dolnych w kwocie 305 000 zł słownie trzysta pięć tysięcy złotych                      
z przeznaczeniem na: 

a) modernizację  dróg powiatowych  w kwocie 300 000 zł na zadania: 
- stabilizacja usuwiska i odbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1305R Smolnik – 
Zatwarnica w gminie Lutowiska wg KDO1 w miejscowości Chmiel kwota 250 000 zł, 
-  przebudowa drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica – dokumentacja 
techniczna kwota 50 000 zł, na podstawie zawartych umów, 
b) dofinansowanie remontu Oddziału Wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w kwocie 5 000 zł. 

 
 

§ 13 
 
 
Ustala się pomoc finansową Samorządowi Województwa Podkarpackiego w formie dotacji 
celowej w kwocie 100 000 zł słownie: sto tysięcy złotych na budowę chodnika w Ustrzykach 
Górnych  na podstawie zawartej umowy. 
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§ 14 

 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych  kredytów i pożyczek na : 
a) finansowanie planowanego deficytu  budżetu gminy do wysokości  4 899 482 zł, 
b) finansowanie przejściowego deficytu budżetu  do wysokości    900 000  zł. 

 
§ 15  

 
Na podstawie uchwały Nr XXXIV/179/05 Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w 
sprawie regulaminu udzielania z budżetu  gminy  dotacji  na prace konserwatorskie,  
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku  wpisanym  do rejestru  udziela się                
z budżetu gminy  dotacji celowej w kwocie  20 000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych )                 
dla Parafii Rzym. Kat. p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lutowiskach na                  
dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Lutowiskach. 

 
§ 16 

 
Ustala się wpłatę na fundusz celowy  tj.  na  Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 6 600 zł              
na dofinansowanie bieżącej działalności Rewiru Dzielnicowych w Lutowiskach w tym na 
wzmocnienie obsady w sezonie turystycznym na podstawie porozumienia między 
Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie. 
  

§ 17 
 
Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej                  
z wyłączeniem  przeniesień wydatków między działami. 
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 
deficytu budżetu gminy do wysokości   900 000 zł. 
3. Zaciągania zobowiązań  z tytuł umów, których  realizacja w roku następnym ( 2010) jest  
niezbędna  dla  zapewnienia  ciągłości działania gminy  i termin zapłaty  upływa    w  roku 
następnym na łączną kwotę  50 000  zł. 
4. Udzielania w roku budżetowym  poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty  50 000 zł. 
5. Lokowania wolnych środków  budżetowych na  rachunkach  bankowych w innych bankach 
niż bank  prowadzący  obsługę budżetu gminy. 
 

§ 18 
 

 
Wykonywanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 19 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą  od  1 stycznia 2009  r.     
i  podlega  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Podkarpackiego oraz na    
tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy. 
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                                                                                  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/143/09 

                                                                                Rady Gminy Lutowiska z dnia 17.03.2009 r.  
 

Dochody budżetu Gminy Lutowiska na 2009 rok 
 
Dział Źródła dochodów Plan 

10 Rolnictwo i łowiectwo 2 000
  a) dochody bieżące 2 000
  -  czynsz za obwody łowieckie 2 000
  b) dochody majątkowe   
      
700 Gospodarka mieszkaniowa 128 666

  a) dochody bieżące 88666
   -   opłaty za wieczyste użytkowanie  21 966
   -   dochody z najmu i dzierżawy 66 700
     
  b) dochody majątkowe 40000
  -   wpływy ze sprzedaży gruntów i działek budowlanych  40 000
     
750 Administracja publiczna 68 210

  a) dochody bieżące 68210

  
-  dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na  realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami 42 060

  - dochody z najmu i dzierżawy 26 000

  
5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z 
realizacją zadań zleconych 150

     
  b) dochody majątkowe  
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa. 
355

  a) dochody bieżące 355
  -  dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na realizację    zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami 
355

  b) dochody majątkowe  
756 Dochody od osób, prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

4 965 530

  a) dochody bieżące 4 965 530
  -   podatek od nieruchomości 774 729
  -   podatek rolny 87 465
  -   podatek leśny 607 799
  -   podatek od środków transportowych 16 000
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  - podatek od działalności gospodarczej osób opłacany formie 
karty podatkowej 

4 000

  -   podatek od spadków i darowizn 1 000
  -   wpływy z opłaty targowej 1 000
  -   wpływy z opłaty miejscowej 51 000
  -   podatek od czynności cywilnoprawnych 36 000
  -   wpływy z opłaty skarbowej 17 000
  -   podatek dochodowy od osób fizycznych 591 516
  -   podatek dochodowy od osób prawnych 5 000
  -   wpływy z opłaty eksploatacyjnej 22 000
  -   wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 55 000
        - rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach 

lokalnych 2 696 021
    b) dochody majątkowe  
758 Różne rozliczenia 2 094 698

    a) dochody bieżące 2094698
        - część oświatowa subwencji ogólnej 1 599 228
        - część wyrównawcza subwencji ogólnej 399 775

  
      - różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków na rachunkach 
bankowych    40 000

  -  część równoważąca subwencji ogólnej 55 695
    b) dochody majątkowe  

801 Oświata i wychowanie 80 000
    a) dochody bieżące 80000
  -  wpływy z najmu i dzierżawy 80 000

  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na        realizację 
własnych zadań bieżących gmin  

    b) dochody majątkowe  
852 Pomoc społeczna 880 919

    a) dochody bieżące 880919

  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na   realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej 

740 900

  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na        realizację 
własnych zadań bieżących gmin 

140 019

      b) dochody majątkowe  
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 000

      a) dochody bieżące 30000
     - wpływy z usług za korzystanie ze schroniska 30 000
      b) dochody majątkowe   
     

   Ogółem dochody 8 250 378
   
 Dochody bieżące 8 210 378
 Dochody majątkowe 40 000
 Razem dochody 8 250 378
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                                                                             Załącznik Nr2  do uchwały Nr XX/143/09 
                                                                               Rady Gminy Lutowiska z dnia 17.03.2009 r.  
 

Wydatki budżetu Gminy Lutowiska na 2009 rok 
 
 

Dz. Rozdz. Nazwa Plan 
010   Rolnictwo i łowiectwo 201 749 

  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200 000 
    a) wydatki bieżące 0 
    b) wydatki majątkowe w tym 200 000 
    -  budowa powierzchniowego ujęcia wody w Stuposianach 100 000 
    -  budowa powierzchniowego ujęcia wody w Mucznym  100 000 

  01030 Izby Rolnicze 1 749 
    a) wydatki bieżące 1 749 
                    - dotacje 1 749 
       

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 

15000 

  40002 Dostarczanie wody 15 000 
    a) wydatki bieżące 15 000 
               -  dotacje 15 000 
       

600   Transport i łączność 1 239 000 
  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 120 000 
    a) wydatki bieżące 0 
    b) wydatki majątkowe  w tym 120 000 
    - pomoc finansowa dla wojewódzka - partycypacja w 

budowie chodnika w Ustrzykach Górnych 
100 000 

    - budowa zatoki autobusowej w Lutowiskach - projekt 10 000 
    - budowa zatoki autobusowej w Pszczelinach - projekt 10 000 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000 
    b) wydatki majątkowe w tym 300 000 
    - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego- 

partycypacja w modernizacji dróg powiatowych 
300 000 

  60016 Drogi publiczne gminne 130 000 
    a) wydatki bieżące 130 000 
  60017 Drogi wewnętrzne 660 000 
    a) wydatki bieżące 200 000 
    b) wydatki majątkowe  w tym 460 000 
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    - modernizacja parkingu w Brzegach Górnych - Przełęcz 
Wyżna 

400 000 

    - budowa dróg dojazdowych do pól  40 000 
    - budowa parkingu widokowego w Lutowiskach - mała 

architektura  
20 000 

  60095 Pozostała działalność 29 000 
    a) wydatki bieżące 15 000 
    b) wydatki majątkowe  w tym 14 000 
    -budowa wiat przystankowych w Dwerniku,  Wołosatym  14 000 
    

630   Turystyka 31 400 
  63095 Pozostała działalność 31 400 
    a) wydatki bieżące w tym 31 400 
    na zabezpieczenie ruin w Krywem i Hulskiem  10 000 
        wynagrodzenia i pochodne 2 000 
       

700   Gospodarka mieszkaniowa 142 000 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 142 000 
    a) wydatki bieżące 92 000 
    b) wydatki majątkowe w tym 50 000 
    - zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w 

Lutowiskach wraz z odwodnieniem 
50 000 

      
710   Działalność usługowa 79 000 

  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000 
    a) wydatki bieżące 30 000 
        w tym wynagrodzenia i pochodne 2 000 
  71035 Cmentarze 49 000 
    a) wydatki bieżące 29 000 
         w tym wynagrodzenia i pochodne 12 000 
    b) wydatki majątkowe w tym 20 000 
    - ogrodzenie cmentarza w Lutowiskach  20 000 
    

750   Administracja publiczna 1 663 073 
  75011 Urzędy wojewódzkie 124 944 
    a) wydatki bieżące 124 944 
        w tym wynagrodzenia i pochodne 123 060 
  75022 Rady gmin 51 000 
    a) wydatki bieżące 51 000 
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  75023 Urzędy gmin 1 430 249 
    a) wydatki bieżące 1 425 249 
        w tym wynagrodzenia i pochodne 1 070 900 
    b) wydatki majątkowe w tym 5 000 
    -rozbudowa  monitoringu  5 000 
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000 
    a) wydatki bieżące 40 000 
               -  dotacje 7 500 
  75095 Pozostała działalność 16 880 
    a) wydatki bieżące 16 880 
        

355 751   Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

 
  75101 Urzędy nacz.org. władzy państw. kontroli i ochrony 

prawa 
355 

    a) wydatki bieżące 355 
        w tym wynagrodzenia i pochodne 355 
    

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. 92 700 
  75404 Komendy wojewódzkie Policji 6 600 

    a) wydatki bieżące 6 600 
                 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 66 600 
    a) wydatki bieżące 66 600 
        w tym wynagrodzenia i pochodne 17 000 
  75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 000 
    a) wydatki bieżące 4 000 
               -  dotacje 4 000 
  75421 Zarządzanie kryzysowe 15 500 
    a) wydatki bieżące 15 500 
        w tym wynagrodzenia i pochodne 1 000 
       

  
  

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25 000 

  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych 

25 000 

    a) wydatki bieżące 25 000 
        w tym wynagrodzenia i pochodne 23 000 
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757   Obsługa długu publicznego 88 800 
  75702 Obsługa. pap. wartość, kredytów i pożyczek jst 88 800 
    a) wydatki bieżące 88 800 
           -  obsługa długu publicznego jst 88 800 
    

758   Różne rozliczenia 90000 
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 000 
    a) wydatki bieżące 90 000 
    - rezerwa ogólna 90 000 

801   Oświata i wychowanie 2 832 494,4 
  80101 Szkoły podstawowe 1 563 357 
    a) wydatki bieżące 1 383 357 
        w tym wynagrodzenia i pochodne 921 910 
    b) wydatki majątkowe w tym 180 000 
    - przebudowa budynku Szkoły w Stuposianach 180 000 
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 136 608
    a) wydatki bieżące 136 608
        w tym wynagrodzenia i pochodne 105 467 
  80110 Gimnazja 735 202 
    a) wydatki bieżące 735 202 
        w tym wynagrodzenia i pochodne 566 563 
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 177 000 
    a) wydatki bieżące 177 000 
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 167 172 

    a) wydatki bieżące 167 172 
         w tym wynagrodzenia i pochodne 151 220 
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 400 
    a) wydatki bieżące 10 400 
  80195 Pozostała działalność 42 755,4 
    a) wydatki bieżące 42 755,40 
        w tym wynagrodzenia i pochodne 32 106,89 
    

851   Ochrona zdrowia 81 706 
  85111 Szpitale ogólne 5 000 
    a) wydatki bieżące 5 000 
               -  dotacje 5 000 
    
  85153 Zwalczanie narkomanii 2 500 
    a) wydatki bieżące 2 500 
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  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74 206 
    a) wydatki bieżące 74 206 
        w tym wynagrodzenia i pochodne 35 614 
               -  dotacje 26 000 
      

852   Pomoc społeczna 1 374 901,20 
  85202 Domy pomocy społecznej 66 000 
    a) wydatki bieżące 66 000 

    85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

707 948 

    a) wydatki bieżące 707 948 
            w tym wynagrodzenia i pochodne 33 410 
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy 
społecznej 

6 400 

    a) wydatki bieżące 6 400 
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
116 800 

    a) wydatki bieżące 116 800 
  85215 Dodatki mieszkaniowe 82 000 
    a)wydatki bieżące 82 000 
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 260 221 
    a) wydatki bieżące 260 221 
        w tym wynagrodzenia i pochodne 195 620 
  85295 Pozostała działalność 135 532,20 
    a) wydatki bieżące w tym 135 532 
          - dożywianie 101 819 
          - prace społecznie-użyteczne 10 000 
         - "Uczeń na wsi" 20 713,20 
    - dotacje 3 000,00 
    

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 94 435 
  85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 49 093 
    a) wydatki bieżące 49 093 
        w tym wynagrodzenia i pochodne 20 593 
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 8 000 
    a) wydatki bieżące 8 000 
  85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 37 262 
    a) wydatki bieżące 37 262 
        w tym wynagrodzenia i pochodne 12 562 
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  85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80 
    a) wydatki bieżące 80 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 254 015,4 
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 470 515,4 
    a) wydatki bieżące 16 000 
               -  dotacje 16 000 
    b) wydatki majątkowe 3 454 515,40 
    - budowa oczyszczalni ścieków i kolektory w Lutowiskach 3 454 515,40 
  90002 Gospodarka odpadami 500 000 
    a) wydatki bieżące 35 000 
    b) wydatki majątkowe 465 000 
    - adaptacja wiaty na sortownie surowców wtórnych w 

Smolniku 
60 000 

    - rekultywacja wysypiska w Smolniku  5 000 
    - zakup specjalistycznego pojazdu do transportu odpadów 

z osprzętem i wyposażeniem 
400 000 

  90003 Oczyszczanie miast i wsi 32 500 
    a) wydatki bieżące 32 500 
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 11 000 
    a) wydatki bieżące 11 000 
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 240 000 
    a) wydatki bieżące 68 000 
    b) wydatki majątkowe w tym 172 000 
    - budowa oświetlenia ulicznego w Lutowiskach  150 000 
    - budowa oświetlenia dla części wsi Dwernik - projekt 11 000 
    - budowa oświetlenia dla części wsi Dwerniczek - projekt 11 000 
    

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 804 481

  92109 Domy i ośrodki kultury 189 573 
    a) wydatki bieżące 154 573 
                 - dotacje 154 573 
    b) wydatki majątkowe w tym 35 000 
    - malowanie dachu na budynku GOK w Lutowiskach  15 000 
    - zakup głośników nisko-tonowych 20 000 
  92116 Biblioteki 47 308 
    a) wydatki bieżące 47 308 
                 - dotacje 47 308 
 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000 
  a) wydatki bieżące 20 000 
               - dotacje 20 000 
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  92195 Pozostała działalność 547 600 
    a) wydatki bieżące 27 600 
    - wiata estradowa w Zatwarnicy 5 000 
    - ogrodzenie Kirkutu w Lutowiskach 5 000 
    - tablica pamiątkowa w Lutowiskach 9 000 

                - dotacje 8 600 
    b) wydatki majątkowe w tym 520 000 
    - budowa budynku świetlicy wiejskiej z częścią garażową   

w Chmielu  
520 000 

926   Kultura fizyczna i sport 39 750 
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 39 750 
    a) wydatki bieżące 39 750 

                - dotacje 39 750 
    

  Ogółem   wydatki 13 149 860
    
  wyd. ogółem 13 149 860,0
  wyd. bieżące 7 154 344,6
  w tym wynagrodzenia 3 326 380,89
  dotacje 348 480,0
  wyd. majątkowe 5 995 515,4

  dochody ogółem 8 250 378,0
  deficyt -4 899 482,0 
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                                                                                    Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/143/09 
                                                                                Rady Gminy Lutowiska z dnia 17.03.2009 r.  
 
 
 
 

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej zleconych gminie oraz wydatki  na 

realizację tych zadań na 2009 rok 
 
 
 

 Dochody 
Dział Wyszczególnienie Plan 
750 Administracja publiczna 42 060

 -  dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na  realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie 
ustawami z zakresu spraw obywatelskich 

42 060

  
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa. 
355

 -  dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na  realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie 
ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 

355

  
852 Pomoc społeczna 740 900

 -  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na   realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   ustawami na 
świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     

700 000

  
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

6 400

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami na zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

34 500

  
  Ogółem dochody 
 

783 315
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 Wydatki 
Dział, 

rozdział 
Wyszczególnienie Plan 

750 Administracja publiczna 42 060
75011 Urzędy wojewódzkie 42 060

 a) wydatki bieżące 42 060
     w tym wynagrodzenia i pochodne 42 060
  

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

355

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 

355

 a) wydatki bieżące 355
     w tym wynagrodzenia i pochodne 355

  
852 Pomoc społeczna 740 900
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    
700 000

 a) wydatki bieżące 700 000
     w tym wynagrodzenia i pochodne 21 000
  

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne  

6 400

 a) wydatki bieżące 6 400
  

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

34 500

 a) wydatki bieżące 34 500
  
  Ogółem wydatki 
 

783 315
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                                                                                 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/143/09 
                                                                            Rady Gminy Lutowiska z dnia 17.03.2009 r.  
 

                                                       
 
 
 

Przychody  budżetu na 2009 rok 
 
 
 
 

 
PRZYCHODY 

 

Dział 
 

Wyszczególnienie 
 

Kwota w zł 

 
 

952 
 

 
 
Przychody z zaciągniętych  pożyczek i kredytów na rynku krajowym 
 

           

   4 899 482 

 
RAZEM 

 
4 899 482 
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                                                                          Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/143/09 
                                                                            Rady Gminy Lutowiska z dnia 17.03.2009 r.  
 
 

  
                            
 
                                                                                          

 
Zestawienie przychodów i wydatków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w 2009 roku 

 
 

 

Przychody 
 

Kwota     
w zł 

Wydatki Kwota  
 w zł 

1. Stan środków na początek roku 
2. Wpływy z opłat 

14 000
8 100

1. Utylizacja    azbestu       
2. Konkurs „ Nasze posesje” 
3. Konkursy związane z ochroną     
    środowiska w tym: 
 sprzątanie świata 
 czyste góry 
 zbiórka surowców wtórnych 

 

 
     15 000 
       3 000 
       4 100 
       1 000 
       1 000 
       2 100 
 

 
RAZEM 22 100 RAZEM 22 100
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                                                                         Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX.143/09 
                                                                            Rady Gminy Lutowiska z dnia 17.03.2009 r.  
 
 
 
 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH   
 

JEDNOSTEK  BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK 
 
 
 
Szkoła Podstawowa 
 
 

 
PLAN   DOCHODÓW 

 
Wpływy z usług 
 

                      64 200 

 
RAZEM 
 

 
                      64 200 

 
 
 
 
 
 

PLAN WYDATKÓW 
 
Zakup materiałów i wyposażenia  
 

   1 550 

Zakup środków żywności 
 

57 490 

Zakup energii 
 

   5 100 

Zakup usług pozostałych 
 

      60 

 
RAZEM 
 

 
64 200 
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Gimnazjum 
 
 

 
PLAN   DOCHODÓW 

 
Wpływy z usług 
 

                          42 210 

 
RAZEM 
 

 
                           42 210 

 
 
 
 
 
 

PLAN WYDATKÓW 
 
Zakup materiałów i wyposażenia  
 

  1 050 

Zakup środków żywności 
 

38 100 

Zakup energii 
 

 3 000 

Zakup usług pozostałych 
 

     60 

 
RAZEM 
 

 
42 210 
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 20

 
 
 
 
 
URZĄD  GMINY 
 
 
 
 

 
PLAN   DOCHODÓW 

 
Otrzymane  spadki , zapisy i  
darowizny w postaci 
pieniężnej 

                      77 370 

 
RAZEM 
 

 
                      77 370 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN WYDATKÓW 
 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych   
 

                              77 370 

 
RAZEM 
 

 
                              77 370 
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