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UCHWAŁA NR V/19/2011 
RADY GMINY LUTOWISKA

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Lutowiska na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. D oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 
237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku 
z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 
157, poz.1241) Rada Gminy w Lutowiskach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 11 302 279,28 zł, w tym: 

1. dochody bieżące: 8 598 133,28 zł; 

2. dochody majątkowe: 2 704 146,00 zł, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
w kwocie 2 653 612 zł; - jak w poniższej tabeli; 

 
Dział Rozdz. Określenie Plan 

na 
2011 

r. 
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 

01095 Pozostała działalność 2 000 
a) Dochody bieżące 2 000 
Czynsz za obwody łowieckie 2 000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 137 
500 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 137 
500 

a) Dochody bieżące 86 966 
Opłaty za wieczyste użytkowanie 21 966 
Opłata planistyczna 1 000 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

64 000 

b) Dochody majątkowe 50 534 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek) 50 534 

710 Działalność usługowa 300 
71035 Cmentarze 300 

a) Dochody bieżące 300 
Wpływy z opłaty za miejsce na grób na cmentarzu komunalnym 300 

750 Administracja publiczna 70 853 
75011 Urzędy wojewódzkie 42 223 

a) Dochody bieżące 42 223 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami 

42 223 

75023 Urzędy gmin 28 330 
a) Dochody bieżące 28 330 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

26 000 

Wpływy z usług ksero 1 600 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 730 
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75045 Kwalifikacja wojskowa 300 
a) Dochody bieżące 300 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 300 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 367 
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 367 

a) Dochody bieżące 367 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

367 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

4 943 
935 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 200 
a) Dochody bieżące 4 200 
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 4 200 

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

3 671 
646 

a) Dochody bieżące 3 671 
646 

Podatek od nieruchomości 560 
665 

Podatek rolny 26 018 
Podatek leśny 535 

778 
Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000 
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 545 

185 
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 
479 
631 

a) Dochody bieżące 479 
631 

Podatek od nieruchomości 326 
787 

Podatek rolny 34 484 
Podatek leśny 6 960 
Podatek od środków transportowych 16 000 
Podatek od spadków i darowizn 300 
Wpływy z opłaty targowej 100 
Wpływy z opłaty miejscowej 51 000 
Podatek od czynności cywilnoprawnych 44 000 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 84 000 
a) Dochody bieżące 84 000 
Wpływy z opłaty skarbowej 9 000 
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 24 000 
Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu 51 000 

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 704 
458 

a) Dochody bieżące 704 
458 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 699 
458 

Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000 
758 Różne rozliczenia 2 466 

186 
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 1 873 

948 
a) Dochody bieżące 1 873 
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948 
Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 873 

948 
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 418 

343 
a) Dochody bieżące 418 

343 
Subwencje ogólne z budżetu państwa 418 

343 
75814 Różne rozliczenia finansowe 122 

756 
a) Dochody bieżące 122 

756 
Pozostałe odsetki 40 000 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (środki z likwidacji rachunku dochodów własnych 
Urzędu Gminy) 

82 756 

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 51 139 
a) Dochody bieżące 51 139 
Subwencje ogólne z budżetu państwa 51 139 

801 Oświata i wychowanie 180 
226,28 

80101 Szkoły podstawowe 30 000 
a) Dochody bieżące 30 000 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

30 000 

80110 Gimnazja 10 000 
a) Dochody bieżące 10 000 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

10 000 

80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 15 000 
a) Dochody bieżące 15 000 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

15 000 

80195 Pozostała działalność 125 
226,28 

a) Dochody bieżące 125 
226,28 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 

125 
226,28 

852 Pomoc społeczna 798 
300 

85202 Domy pomocy społecznej 2 400 
a) Dochody bieżące 2 400 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dobrowolne wpłaty na rzecz gminy pokrywającej część 
kosztów pobytu mieszkańca gminy w domu opieki społecznej) 

2 400 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

718 
200 

a) Dochody bieżące 718 
200 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

715 
200 

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000 
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 
6 800 

a) Dochody bieżące 6 800 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

3 600 
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 200 
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22 800 

a) Dochody bieżące 22 800 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 22 800 

85216 Zasiłki stałe 23 200 
a) Dochody bieżące 23 200 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23 200 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 24 900 
a) Dochody bieżące 24 900 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 24 900 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 000 
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 45 000 

a) Dochody bieżące 45 000 
Wpływy z usług za korzystanie ze schroniska 45 000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 470 
812 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 467 
812 

b) Dochody majątkowe 2 467 
812 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych 
źródeł tj. Umowa z dnia 10.12.2009 r. Nr 00087-6921-UM0900054/09 zawarta z Samorządem Województwa 
Podkarpackiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację 
zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lutowiskach” 

2 467 
812 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 000 
a) Dochody bieżące 3 000 
Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 000 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 186 
800 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 186 
800 

a) Dochody bieżące 1 000 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

1 000 

b) Dochody majątkowe 185 
800 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych 
źródeł tj. Umowa z dnia 28.08.2009 r. Nr 00168-6922-UM0900081/09 zawarta z Samorządem Województwa 
Podkarpackiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację 
zadania „ Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem we wsi Chmiel” 

185 
800 

Ogółem dochody: 11 302 
279,28 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 13 719 514,28 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 8 168 050,28 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 6 227 237 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 049 381 zł; 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 177 856 zł; 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 484 419 zł; 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 242 368 zł; 

4) wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w tym wydatki budżetu środków 
europejskich – 125 226,28 zł; 
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5) wydatki na obsługę długu publicznego 88 800 zł 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5 551 464 zł, w tym: 

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 551 464 zł; w tym na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części 
związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 2 511 000 zł; - jak w poniższych tabelach: pn. „Plan wydatków 
na 2011 rok i pn. „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszy Spójności”. 

 
Plan wydatków na 2011 rok 

Dział Rozdz. Określenie Plan na 
2011 r. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 331 210 
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 330 000 

b) wydatki majątkowe w tym: 330 000 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 330 000 
Budowa powierzchniowego ujęcia wody w Stuposianach 100 000 
Budowa powierzchniowego ujęcia wody w Mucznym 100 000 
Budowa ujęcia wody w Skorodnym 80 000 
Modernizacja ujęcia wody w Zatwarnicy 50 000 

01030 Izby Rolnicze 1 210 
a) wydatki bieżące w tym: 1 210 
dotacje na zadania bieżące 1 210 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 22 000 
40002 Dostarczanie wody 22 000 

a) wydatki bieżące w tym: 22 000 
dotacje na zadania bieżące 22 000 

600 Transport i łączność 1 131 
652 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 320 000 
b) wydatki majątkowe w tym: 320 000 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 320 000 
Pomoc finansowa dla Wojewódzka Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika 
w Ustrzykach Górnych 

200 000 

Pomoc finansowa dla Wojewódzka Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn.Budowa zatoczek 
autobusowych w Procisnym i Stuposianach 

120 000 

60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000 
b) wydatki majątkowe w tym: 400 000 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000 
Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na zadanie pn. 
Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik-Zatwarnica w km 5+470 - 12+450 

400 000 

60016 Drogi publiczne gminne 250 000 
a) wydatki bieżące w tym: 150 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 150 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 000 
b) wydatki majątkowe w tym: 100 000 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 
Remont drogi nr 119 101 w Lutowiskach - Posada Górna 100 000 

60017 Drogi wewnętrzne 146 652 
a) wydatki bieżące w tym: 81 889 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 81 889 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 889 
b) wydatki majątkowe w tym: 64 763 
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inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 763 
Remont dróg dojazdowych do pól w Lutowiskach 50 000 
Wykonanie chodnika w Ustrzykach Górnych (Fund. Soł.) 14 763 

60095 Pozostała działalność 15 000 
a) wydatki bieżące w tym: 15 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 15 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000 

630 Turystyka 15 000 
63095 Pozostała działalność 15 000 

a) wydatki bieżące w tym: 15 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 15 000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 74 000 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 000 

a) wydatki bieżące w tym: 49 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 49 000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 000 
b) wydatki majątkowe w tym: 25 000 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000 
Zakup działek w Lutowiskach 25 000 

710 Działalność usługowa 61 500 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000 

a) wydatki bieżące w tym: 30 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 30 000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 000 

71035 Cmentarze 31 500 
a) wydatki bieżące w tym: 31 500 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 31 500 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 500 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 000 

720 Informatyka 61 309 
72095 Pozostała działalność 61 309 

b) wydatki majątkowe w tym: 61 309 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 61 309 
PSeAP - Podkarpacki System e -Administracji Publicznej - wkład gminy do projektu 61 309 

750 Administracja publiczna 1 983 
710 

75011 Urzędy Wojewódzkie 156 588 
a) wydatki bieżące w tym: 156 588 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 156 588 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 148 630 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 958 

75022 Rady Gminy 70 000 
a) wydatki bieżące w tym: 70 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 3 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 000 

75023 Urząd Gminy 1 683 
522 
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a) wydatki bieżące w tym: 1 683 
522 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 681 
022 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 306 
002 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 375 020 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 

75045 Kwalifikacja wojskowa 300 
a) wydatki bieżące w tym: 300 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 300 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 54 700 
a) wydatki bieżące w tym: 54 700 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 54 700 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53 700 

75095 Pozostała działalność 18 600 
a) wydatki bieżące w tym: 18 600 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 18 600 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 600 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 367 
75101 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 367 

a) wydatki bieżące w tym: 367 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 367 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 367 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 131 700 
75404 Komendy wojewódzkie policji 6 000 

a) wydatki bieżące w tym: 6 000 
dotacje na zadania bieżące 6 000 

75412 Ochotnicze straże pożarne 75 500 
a) wydatki bieżące w tym: 57 500 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 47 500 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 500 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 
b) wydatki majątkowe w tym: 18 000 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 000 
Zakup motopompy dla OSP Chmiel 18 000 

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 500 
a) wydatki bieżące w tym: 4 500 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 4 500 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 500 

75421 Zarządzanie kryzysowe 45 700 
a) wydatki bieżące w tym: 45 700 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 45 700 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 700 

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

28 300 

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 28 300 
a) wydatki bieżące w tym: 28 300 
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wydatki jednostek budżetowych w tym: 28 300 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 300 

757 Obsługa długu publicznego 88 800 
75702 Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst 88 800 

a) wydatki bieżące w tym: 88 800 
obsługa długu 88 800 

758 Różne rozliczenia 90000 
75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 000 

a) wydatki bieżące w tym: 90 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 90 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90 000 

801 Oświata i wychowanie 3 953 
030,28 

80101 Szkoły podstawowe 2 250 
720 

a) wydatki bieżące w tym: 1 445 
720 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 388 
800 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 087 
400 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 301 400 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 920 
b) wydatki majątkowe w tym: 805 000 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 805 000 
Ogrodzenie budynku Zespołu Szkół w Lutowiskach 25 000 
Przebudowa budynku Szkoły w Stuposianach 780 000 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 166 218 
a) wydatki bieżące w tym: 166 218 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 158 199 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 130 899 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 300 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 019 

80110 Gimnazja 977 907 
a) wydatki bieżące w tym: 977 907 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 941 400 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 771 300 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 170 100 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 507 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 200 000 
a) wydatki bieżące w tym: 200 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 200 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000 

80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 195 804 
a) wydatki bieżące w tym: 195 804 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 195 804 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 179 134 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 670 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 496 
a) wydatki bieżące w tym: 13 496 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 13 496 
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 496 
80195 Pozostała działalność 148 

885,28 
a) wydatki bieżące w tym: 126 

426,28 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 200 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200 
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
w tym wydatki budżetu środków europejskich 

125 
226,28 

b) wydatki majątkowe w tym: 22 459 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 459 
Urządzenie placu zabaw w Stuposianach (Fund. Soł.) 22 459 

851 Ochrona zdrowia 75 180 
85153 Zwalczanie narkomanii 3 000 

a) wydatki bieżące w tym: 3 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 3 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 180 
a) wydatki bieżące w tym: 72 180 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 46 180 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 180 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 000 
dotacje na zadania bieżące 26 000 

852 Pomoc społeczna 1 564 
399 

85202 Domy pomocy społecznej 120 108 
a) wydatki bieżące w tym: 120 108 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 120 108 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120 108 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 120 
a) wydatki bieżące w tym: 5 120 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 5 120 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 800 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 320 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

752 631 

a) wydatki bieżące w tym: 752 631 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 71 002 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55 702 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 300 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 681 629 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

6 800 

a) wydatki bieżące w tym: 6 800 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 800 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 800 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 72 800 
a) wydatki bieżące w tym: 72 800 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 800 

85215 Dodatki mieszkaniowe 110 000 
a) wydatki bieżące w tym: 110 000 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 000 

85216 Zasiłki stałe 23 200 
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a) wydatki bieżące w tym: 23 200 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 200 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 325 140 
a) wydatki bieżące w tym: 325 140 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 299 497 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 236 287 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 210 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 643 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000 
a) wydatki bieżące w tym: 9 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 9 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000 

85295 Pozostała działalność 139 600 
a) wydatki bieżące w tym: 139 600 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 600 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94 253 
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 43 620 

a) wydatki bieżące w tym: 43 620 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 43 070 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30 570 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 500 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 550 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 8 000 
a) wydatki bieżące w tym: 8 000 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 42 510 
a) wydatki bieżące w tym: 42 510 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 42 510 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16 810 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 700 

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 123 
a) wydatki bieżące w tym: 123 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 123 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 123 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 062 
697 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 735 
557 

a) wydatki bieżące w tym: 24 557 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 557 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 557 
dotacje na zadania bieżące 23 000 
b) wydatki majątkowe w tym: 2 711 

000 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 711 

000 
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lutowiskach 2 511 

000 
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej 
z realizacją zadań gminy, 

2 511 
000 

Budowa oczyszczalni ścieków w Skorodnym 150 000 
Budowa oczyszczalni ścieków w Zatwarnicy (dokumentacja techniczna) 50 000 

90002 Gospodarka odpadami 140 000 
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a) wydatki bieżące w tym: 35 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 35 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 000 
b) wydatki majątkowe w tym: 105 000 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 105 000 
Adaptacja wiaty na sortownię surowców wtórnych w Smolniku 105 000 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 35 000 
a) wydatki bieżące w tym: 35 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 35 000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 000 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000 
a) wydatki bieżące w tym: 15 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 15 000 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 000 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 134 140 
a) wydatki bieżące w tym: 75 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 75 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75 000 
b) wydatki majątkowe w tym: 59 140 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 59 140 
Budowa oświetlenia drogi w Dwerniczku i Dwerniku (z Fund. Sołeckiego 19 140 zł) 59 140 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 000 
a) wydatki bieżące w tym: 3 000 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 3 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 048 
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 602 650 

a) wydatki bieżące w tym: 252 650 
dotacje na zadania bieżące 252 650 
b) wydatki majątkowe w tym: 350 000 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000 
Modernizacja budynku GOK w Lutowiskach 350 000 

92116 Biblioteki 79 200 
a) wydatki bieżące w tym: 79 200 
dotacje na zadania bieżące 79 200 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 170 000 
a) wydatki bieżące w tym: 50 000 
dotacje na zadania bieżące 50 000 
b) wydatki majątkowe w tym: 120 000 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000 
Zabezpieczenie ruin cerkwi w Krywem 120 000 

92195 Pozostała działalność 74 198 
a) wydatki bieżące w tym: 14 405 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 14 405 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 000 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 405 
b) wydatki majątkowe w tym: 59 793 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 59 793 
Urządzenie sanitariatów w "Chacie pod Florianem" w Lutowiskach (z Fund. Sołeckiego 39 793 zł) 59 793 
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926 Kultura fizyczna 24 359 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 24 359 

a) wydatki bieżące w tym: 24 359 
dotacje na zadania bieżące 24 359 
O g ó ł e m w y d a t k i  13 719 

514,28 
 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

Wydatki bieżące 
Wysokość 
wydatków 

Lp. Nazwa zadania programu Cel programu Jednostka 
realizująca 
program 

Okres 
realizacji 

Łączne 
nakłady 
finan. 

w okresie 
realizacji 

2 011 

1 Chcę się bawić i uczyć - wsparcie 
działalności punktu przedszkolnego 
w Lutowiskach um. UDA-
POKL.09.01.0-18-115/09-00 

Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokości jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty 

Zespół Szkół 
w Lutowiska

ch 

2009-
2012 

375 
933,72 

125 
226,28 

Razem wydatki bieżące 125 
226,28 

Wydatki majątkowe 
Wysokość 
wydatków 

Lp. Nazwa zadania programu Cel programu Jednostka 
realizująca 
program 

Okres 
realizacji 

Łączne 
nakłady 
finan. 

w okresie 
realizacji 

2 011 

1 Budowa kanalizacji sanitarnej 
i oczyszczalni ścieków w Lutowiskach 

Poprawa warunków życia mieszkańców 
miejscowości Lutowiska oraz poprawa 
warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej w Lutowiskach 

Urząd 
Gminy 
w Lutowiska
ch 

2009-
2011 

6 210 
000,00 

2 511 
000,00 

Razem wydatki majątkowe 2 511 
000,00 

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 417 235 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 334 893 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 82 342 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 417 235 zł. – w następujący sposób; 

 
Lp. Treść Klasyfikacja

§ 
Plan

2011 r. 
1. Kredyty § 952 2 334 893 
2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 82 342 

Przychody ogółem: 2 417 235 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 334 893 zł, na: 

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2 334 8893 zł; 

b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 000 000 zł. 

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 65 000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 000 zł. 

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z poniższą tabelą; 
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DOCHODY 
Dział Rozdz. Określenie Plan na 

2011 r. 
750 Administracja publiczna 42 523 

75011 Urzędy wojewódzkie 42 223 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami 

42 223 

75045 Kwalifikacja wojskowa 300 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami 

300 

  
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 367 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 367 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami 

367 

  
852 Pomoc społeczna 718 800 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

715 200 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami 

715 200 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

3600 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami 

3 600 

Razem dochody 761 690 
 

WYDATKI 
Dział Rozdz. Określenie Plan na 

2011 r. 
750 Administracja publiczna 42 523 

75011 Urzędy Wojewódzkie 42 223 
a) wydatki bieżące w tym: 42 223 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 42 223 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 42 223 

75045 Kwalifikacja wojskowa 300 
a) wydatki bieżące w tym: 300 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 300 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 367 
75101 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 367 

a) wydatki bieżące w tym: 367 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 367 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 367 

852 Pomoc społeczna 718 800 
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
715 200 

a) wydatki bieżące w tym: 715 200 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 33 571 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 33 571 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 681 629 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

3 600 

a) wydatki bieżące w tym: 3 600 
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wydatki jednostek budżetowych w tym: 3 600 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 600 

Ogółem wydatki 761 690 

§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 – jak w załączniku 
nr 1. 

2. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach 
w łącznej kwocie 45 000 zł w tym: 

- dopłaty do 1 m3 dostarczonej wody w kwocie 22 000 zł, 

- dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków w kwocie 23 000 zł. 

§ 7. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, 
ze środków o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, 
poz.420) w łącznej kwocie 128 649 zł,– w sposób następujący; 

 
Kwota Dział Rozdział Paragraf Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia 

/zł/ 
1 2 3 4 5 6 

600 60017 4270 Zatwarnica Remont dróg wewnętrznych w Zatwarnicy 16 889 
600 60017 6050 Ustrzyki Górne Wykonanie chodnika w Ustrzykach Górnych 14 763 
801 80195 4210 Zatwarnica Utrzymanie boiska szkolnego w Zatwarnicy 500 
801 80195 4210 Stuposiany Plac zabaw w Pszczelinach - doposażenie i konserwacja 700 
801 80195 6050 Stuposiany Urządzenie placu zabaw w Stuposianach 22 459 
900 90015 6050 Dwernik Budowa oświetlenia drogi w Dwerniczku i w Dwerniku 19 140 
921 92195 4210 Chmiel Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Chmielu 2 405 
921 92195 4170 Chmiel Zagospodarowanie otoczenia remizo-świetlicy w Chmielu 2 000 
921 92195 4300 Chmiel Zagospodarowanie otoczenia remizo-świetlicy w Chmielu 10 000 
921 92195 6050 Lutowiska Urządzenie sanitariatów w "Chacie pod Florianem" w Lutowiskach 39 793 

Ogółem 128 649 

2. Ustala się dochody w kwocie 51 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz wydatki w kwocie 72 180 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

3. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania 
narkomanii. 

4. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach na realizację zadań 
wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomani w Gminie Lutowiska w kwocie 25 000 zł. 

5. Wyodrębnia się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
w wysokości 3 000 zł. 

6. Ustala się wydatki na zadania związane z korzystaniem ze środowiska w kwocie 3 000 zł na zadanie 
związane z edukacją ekologiczną w tym na zadania pn. „Zbiórka surowców wtórnych” w kwocie 2 300 zł, „Czyste 
góry” kwota 500 zł i „Sprzątanie świata” kwota 200 zł. 

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak załącznik 
Nr 2. 

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem 
przeniesień między działami, 

2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami, 
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3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 
wysokości 1.000.000 zł, 

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu gminy, 

5. przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień 
planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutowiska. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2011 

Rady Gminy Lutowiska

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/19/2011 z dn. 28 stycznia 2011 r. 

 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku z budżetu Gminy Lutowiska 

Kwota dotacji 
/ w zł/ 

Dział Rozdział Treść 

podmiotowej przedmiotowej celowej 
1 2 3 4 5 6 

Jednostki sektora 
finansów publicznych 

Nazwa jednostki 356 850 45 000 727 000 

400 40002 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach - 
dopłata do taryf za dostawy wody 

22 000 

600 60013 Samorząd Województwa Podkarpackiego- pomoc finansowa na 
dofinansowanie zadania "Budowa chodnika w Ustrzykach Górnych" 

200 000 

600 60013 Samorząd Województwa Podkarpackiego- pomoc finansowa na 
dofinansowanie zadania "Budowa zatoczek autobusowych w Procisnym 
i Stuposianach" 

120 000 

600 60014 Powiat Bieszczadzki pomoc finansowa - dofinansowanie modernizacji 
dróg powiatowych na zadanie pn. Przebudowa konstrukcji jezdni drogi 
powiatowej Nr 2305R Smolnik-Zatwarnica w km 5+600 - 13+230 

400 000 

754 75404 Komenda Wojewódzka Policji - wpłata na fundusz celowy tj. na Fundusz 
Wsparcia Policji na dofinansowanie bieżącej działalności Rewiru 
Dzielnicowych w Lutowiskach w tym na wzmocnienie obsady w sezonie 
turystycznym 

6 000 

851 85154 Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach - dotacja na realizację zadań 
wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie 
Lutowiska 

25 000 

851 85154 Miasto Przemyśl dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania 
Uzależnieniom w Przemyślu 

1 000 

900 90001 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach dopłata 
do taryf za odprowadzone ścieki 

23 000 

921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach - dotacja dla instytucji kultury 252 650 
921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja dla instytucji kultury 79 200 

Jednostki nie 
należące do sektora 

finansów publicznych 

Nazwa zadania 1 210 0 74 359 

010 01030 Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale - 2% odpisu z podatku rolnego 1 210 
921 92120 Parafia Rzym. Kat. p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

w Lutowiskach - dotacja na ogrodzenie zabytkowego kościoła 
w Lutowiskach 

25 000 

921 92120 Parafia Rzym. Kat. p.w. Św. Michała Archanioła w Dwerniku - dotacja na 
remont zabytkowej cerkwi w Chmielu 

25 000 

Dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na zadania: 

926 92605 Wspieranie inicjatyw na rzecz aktywności fizycznej w tym turystyki 
i sportu oraz organizacja masowych imprez sportowych 

24 359 

Ogółem 358 060 45 000 801 359 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/19/2011 

Rady Gminy Lutowiska

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr V/19/2011 z dn. 28 stycznia 2011 r. 

 
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2011 r. 

Wydatki Stan środków 
obrotowych na 
koniec roku 

Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Dział Rozdz. Stan środków obrotowych na 
początek roku 

Dochody 

Razem bieżące majątkowe 

Szkoła Podstawowa 
w Lutowiskach 

801 80101 7 105 57 420 60 510 60 510 - 4 015 

Gimnazjum 
w Lutowiskach 

801 80110 3 045 24 360 26 260 26 260 - 1 145 

Ogółem 10 150 81 780 86 770 86 770 - 5 160 


