
Uchwala Budżetowa Gminy Lutowiska 
na rok 2019 

Nr ................. / ..... / .... . 
Rady Gminy Lutowiska 
z dnia ................... r. 

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 (tekstjedn. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 

Rada Gminy Lutowiska uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 10 807 660 zł, w tym: 
1) dochody bieżące: 1 O 305 830 zł; 
2) dochody majątkowe: 501 830 zł, 
- jak w poniższej tabeli; 

Dział Rozdz. § Określenie Plan na 2019 r. 
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 700 

01095 Pozostała działalność 2 700 
a) Dochody bieżące 2 700 

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 
jednostek zal. do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 
( czynsz za obwody łowieckie) 2 700 

600 Transport i łączność 200 ooo 
60095 Pozostała działalność 200 ooo 

b) Dochody majątkowe 200 ooo 
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych- pomoc finansowa z budżetu 
Województwa Podkarpackiego na zadanie 
"Przebudowa istniejącego parkingu w Brzegach 
Górnych" 200 ooo 

700 Gospodarka mieszkaniowa 544 ooo 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 544 ooo 

a) Dochody bieżące 345 ooo 
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 70 ooo 



0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 
jednostek zal. do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 272 ooo 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od 
nieterminowych wpłat czynszu i wieczystego 
użytkowania) 3 ooo 
b) Dochody majątkowe 199 ooo 

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości 195 ooo 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
(rzeczy ruchome) 4 ooo 

710 Działalność usługowa 1 ooo 
71035 Cmentarze 1 ooo 

a) Dochody bieżące I OOO 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 1 ooo 
przezjst na podstawie odrębnych ustaw (opłata 
za miejsce na cmentarzu komunalnym) 

750 Administracja publiczna 37 527 
75011 Urzędy wojewódzkie 36 227 

a) Dochody bieżące 36 227 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (z.g.) ustawami 36 227 

75023 Urzędy gmin 700 

a) Dochody bieżące 700 
0830 Wpływy z usług (ksero) 700 

75045 Kwalifikacja wojskowa 600 

a) Dochody bieżące 600 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 600 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 466 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 466 
państwowej, kontroli i sqdownictwa 

a) Dochody bieżące 466 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zada11 
zleconych gminie ustawami 466 

752 Obrona narodowa 1500 
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 
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a) Dochody bieżące 1 500 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 1 500 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 4 795100 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 3 ooo 
I.fizycznych 

a) Dochody bieżące 3 ooo 
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 3 ooo 

osób fizycznych opłacany w formie karty 
podatkowej 

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 2 403 481 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opiat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 

a) Dochody bieżące 2 403 481 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 875 940 
0320 Wpływy z podatku rolnego 39 ooo 
0330 Wpływy z podatku leśnego 1 131 464 
0500 Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych 500 
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50 
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat 500 
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych 356 027 
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 733 900 

podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opiat lokalnych od osób fizycznych 
a) Dochody bieżące 733 900 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 520 ooo 
0320 Wpływy z podatku rolnego 48 ooo 
0330 Wpływy z podatku leśnego 8 800 
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 18 ooo 
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 ooo 
0430 Wpływy z opłaty targowej 500 
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 85 ooo 
0500 Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych 45 ooo 
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0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 600 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 5 ooo 

75618 Wpływy z innych opiat stanowiących dochody 164 ooo 
jst na podstawie ustaw 

a) Dochody bieżące 164 ooo 
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 ooo 
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 ooo 
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 70 ooo 
0690 Wpływy z różnych opłat (opłata za zawarcie 

związku małżeńskiego poza USC) 4 ooo 
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 1 490 719 

dochód budżetu państwa 
a) Dochody bieżące 1490 719 

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 1475719 

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
prawnych 15 ooo 

758 Różne rozliczenia 2 518 167 

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 1783321 

a) Dochody bieżące 1 783 321 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1783321 
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 609 697 

2min 
a) Dochody bieżące 609 697 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 609 697 
75814 Różne rozliczenia finansowe 17000 

a) Dochody bieżące 17 ooo 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17 ooo 

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 108149 
2min 
a) Dochody bieżące 108 149 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 108 149 
801 Oświata i wychowanie 64 896 

80101 Szkoły podstawowe 10 ooo 
a) Dochody bieżące 10 ooo 

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 
jednostek zal. do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 10 ooo 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 9821 
podstawowych 

a) Dochody bieżące 
9821 
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2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 9 821 

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 35 075 

a) Dochody bieżące 35 075 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 35 075 
80110 Gimnazja 10000 

a) Dochody bieżące JO OOO 

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 
jednostek zal. do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 10 ooo 

852 Pomoc społeczna 115160 
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 5 700 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej 
a) Dochody bieżące 5 700 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 

5 700 
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 17900 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 
a) Dochody bieżące 17 900 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 17 900 

85216 Zasiłki stale 51820 

a) Dochody bieżące 51 820 
0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych -

zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych 620 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 51 200 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 39 740 

a) Dochody bieżące 39 740 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 39 740 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 135 ooo 
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 135 ooo 

a) Dochody bieżące 135 ooo 
0830 Wpływy z usług (za korzystanie ze schronisk 

młodzieżowych) 135 ooo 
855 Rodzina 1995300 

85501 Swiadczenie wychowawcze 1151 ooo 
a) Dochody bieżące 1 151 ooo 
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0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych -
zwrot świadczenia z lat ubiegłych 2 ooo 

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom, związane z 
realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu 
dzieci 1 149 ooo 

85502 Swiadczenia rodzinne, świadczenia zf unduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 788 400 

a) Dochody bieżące 788 400 
0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych -

zwrot świadczeń z lat ubiegłych 4 ooo 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 782 400 

2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz illllych 
zadań zleconych ustawami 2 ooo 

85504 Wspieranie rodziny 
46400 

a) Dochody bieżące 46 400 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz i Mych zadań 
zleconych gminie ustawami 46 400 

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z 
przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów 9 500 

a) Dochody bieżące 9500 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 9 500 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 295 014 
środowiska 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 289 010 

a) Dochody bieżące 288 010 
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przezjst na podstawie odrębnych ustaw - opłata 

za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 287 ooo 

6 



0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 500 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 500 
tytułu podatków i opłat 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 

b) Dochody majątkowe 1 ooo 
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 ooo 

(sprzedaż odpadów segregowanych 
dostarczonych bezpośrednio do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Smolniku) 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 6 ooo 
środków z opiat i kar za korzystanie ze 
środowiska 

a) Dochody bieżące 6 ooo 
0690 Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 6 ooo 

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opiat produktowych 4 
a) Dochody bieżące 4 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 
4 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101 830 
92195 Pozostała działalność 101830 

b) Dochody majątkowe 101 830 
6257 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego -
Umowa Nr 00622-6935-UM09111 l 7/18 z dnia 
31.10.2018 r. 101 830 

Ogółem dochody: 1 O 807 660,00 

a) Dochody bieżące 1 O 305 830,00 
w tym z tytułu dotacji i środków nafinasowanie wydatków na realizację 
zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. i pkt 2 i 3 o 
b) Dochody majątkowe 501 830,00 
ze sprzedaży majątku 200 000,00 
w tym z tytułu dotacji i środków nafinasowanie wydatków na realizację 
zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. i pkt 2 i 3 101 803,00 

Ogółem dochody: 10 275 180,85 
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§2 

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 11 811 360 zł. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę l O 286 360 zł, 
w tym: 
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 7 545 090 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 279 057 zł; 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
2 266 033 zł; 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 320 594 zł; 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 402 676 zł; 

4) wydatki na obsługę długu publicznego - 18 OOO zł. 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1 525 000 zł, 
w tym: 
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 275 OOO zł, 
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 250 OOO zł, 

2) zakupy i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 
w kwocie 250 OOO zł 

- jak w poniższej tabeli; 

Plan na 
Dział Rozdz. Określenie 2019 r. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 31 727 

01030 Izby Rolnicze 1 727 

a) wydatki bieżące w tym: 1 727 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 727 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 727 

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 30000 
b) wydatki majątkowe w tym: 30 ooo 
inwestycje i zakuov inwestycyjne 30000 

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 30 ooo 
(wkład gminy) 

600 Transport i łączność 760 500 
60013 Drof.!i publiczne wojewódzkie 10 ooo 

b) wydatki majątkowe w tym: JO OOO 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 ooo 
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Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w 10 ooo 
Lutowiskach - dokumentacja projektowa 

60016 Drogi publiczne gminne 52 500 
a) wydatki bieżące w tym: 52 500 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 52 500 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 500 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 ooo 
60017 Drogi wewnętrzne 78000 

a) wydatki bieżące w tym: 78 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 78 ooo 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77 ooo 

60095 Pozostała działalność 620 ooo 
a) wydatki bieżące w tym: 20 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 20 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 ooo 
b) wydatki majątkowe w tym: 600 ooo 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 ooo 
Przebudowa istniejącego parkingu w Brzegach Górnych 600 ooo 

630 Turystyka 12 ooo 
63095 Pozostała działalność 12 ooo 

a) wydatki bieżące w tym: 12 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 12 ooo 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 200 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 800 

700 Gospodarka mieszkaniowa 398 865 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 398 865 
a) wydatki bieżące w tym: 63 865 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 63 865 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 300 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 565 

b) wydatki majc,tkowe w tym: 335 ooo 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 335 ooo 
Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach 315 ooo 
Zabezpieczenie ruin synagogi w Lutowiskach 20 ooo 

710 Działalność usługowa 24 500 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 ooo 
a) wydatki bieżące w tym: 15 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 13 ooo 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 ooo 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 ooo 

71035 Cmentarze 9 500 

9 



a) wydatki bieżące w tym: 9 500 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 9 500 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 500 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 ooo 

750 Administracja publiczna 2 448 893 
75011 Urzędy Wojewódzkie 261360 

a) wydatki bieżące w tym: 261 360 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 260 560 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 255 800 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 760 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 

75022 Rady Gmin 75000 
a) wydatki bieżące w tym: 75 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 700 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 700 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 300 
75023 Urząd Gminy 2 059 633 

a) wydatki bieżące w tym: 2 059 633 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 2 054 733 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 749 600 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 305 133 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 900 

75045 Kwalifikacja wojskowa 600 
a) wydatki bieżące w tym: 600 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 600 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 ooo 
a) wydatki bieżące w tym: 11 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 11 ooo 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 200 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 800 

75095 Pozostała działalność 41300 
a) wydatki bieżące w tym: 41 300 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 41 300 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 300 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 466 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

75101 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i 466 
ochronv prawa 
a) wydatki bieżące w tym: 466 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 466 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 466 
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752 Obrona narodowa 1 500 
75212 Pozostałe wydatki obronne 1500 

a) wydatki bieżące w tym: 1 500 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 500 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90 250 
75412 Ochotnicze straże pożarne 83 750 

a) wydatki bieżące w tym: 83 750 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 70 750 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 750 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 ooo 
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2 500 

a) wydatki bieżące w tym: 2 500 

dotacje na zadania bieżące 2 500 
75421 Zarządzanie kryzysowe 4 ooo 

a) wydatki bieżące w tym: 4 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 4 ooo 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 500 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500 

757 Obsługa długu publicznego 18 ooo 
75702 Obsługa papierów wartość., kredytów i pożyczek jst 18 ooo 

a) wydatki bieżące w tym: 18 ooo 
obsługa długu publicznego 18 ooo 

758 Różne rozliczenia 40 ooo 
75818 Rezerwy ogólne i celowe 40000 

a) wydatki bieżące w tym: 40 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 40 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 ooo 

801 Oświata i wychowanie 3 201 362 
80101 Szkoły podstawowe 2 437 234 

a) wydatki bieżące w tym: 2 437 234 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 2 354 734 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone l 993 154 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 361 580 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 500 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 236 598 
a) wydatki bieżące w tym: 236 598 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 221 838 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 194 448 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 390 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 760 

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 181 209 
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a) wydatki bieżące w tym: 181 209 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 177 649 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 136 840 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 809 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 560 

80110 Gimna'lja 21100 
a) wydatki bieżące w tym: 21 100 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 21 100 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 100 

80113 Dowożenie uczniów do szkól 155 ooo 
a) wydatki bieżące w tym: 155 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 155 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155 ooo 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 356 
a) wydatki bieżące w tym: 15 356 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 15 356 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 356 

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 40 774 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnef!O 
a) wydatki bieżące w tym: 40 774 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 39 827 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 26 549 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 278 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 947 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 114 091 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 
zawodowych oraz szkołach artystycznych 

a) wydatki bieżące w tym: 114 091 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 109 968 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 69 285 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 683 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 123 

851 Ochrona zdrowia 70 894 
85153 Zwalczanie narkomanii 2 500 

a) wydatki bieżące w tym: 2 500 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 2 500 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 394 
a) wydatki bieżące w tym: 68 394 

12 



wydatki jednostek budżetowych w tym: 32 500 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 500 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 ooo 
dotacje na zadania bieżące 11 894 

852 Pomoc społeczna 1040909 
85202 Domy pomocy społecznej 205 ooo 

a) wydatki bieżące w tym: 205 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 205 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 205 ooo 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4000 
a) wydatki bieżące w tym: 4 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 4 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4000 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 5 700 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej 
a) wydatki bieżące w tym: 5 700 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 5 700 

- wydatki związane z realizacj ą ich statutowych zadań 5 700 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 77 900 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

a) wydatki bieżące w tym: 77 900 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 77 900 
85215 Dodatki mieszkaniowe 70000 

a) wydatki bieżące w tym: 70 ooo 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 ooo 

85216 Zasiłki stale 51820 
a) wydatki bieżące w tym: 51 820 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 620 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 620 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 200 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 562 435 
a) wydatki bieżące w tym: 562 435 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 561 335 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 481 084 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 251 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100 

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

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 42 054 
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a) wydatki bieżące w tym: 42 054 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 054 

85295 Pozostała działalność 13 ooo 
a) wydatki bieżące w tym: 13 ooo 
świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie - 13 ooo 
użyteczne) 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 168 450 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6 ooo 
a) wydatki bieżące w tym: 6 ooo 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 ooo 

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 3 ooo 
motywacvinym 
a) wydatki bieżące w tym: 3 ooo 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 ooo 

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 159 050 
a) wydatki bieżące w tym: 159 050 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 155 150 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 84 450 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 700 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 900 

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 400 
a) wydatki bieżące w tym: 400 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 400 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 

855 Rodzina 2 162 783 

85501 Swiadczenie wychowawcze 1177 820 
a) wydatki bieżące w tym: l 177 820 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 45 800 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 36 207 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 593 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1132020 

85502 Swiadczenia rodzinne, świadczenia zf unduszu 852 279 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
a) wydatki bieżące w tym: 852 279 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 118 667 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 102 933 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 734 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 733 612 

85503 Karta Dużej Rodziny 120 
a) wydatki bieżące w tym: 120 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 120 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120 
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85504 Wspieranie rodziny 94 664 
a) wydatki bieżące w tym: 94 664 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 49 664 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 43 878 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 786 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 ooo 
85508 Rodziny zastępcze 28400 

a) wydatki bieżące w tym: 28 400 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 28 400 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 400 

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 9500 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z 
przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów 
a) wydatki bieżące w tym: 9 500 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 9 500 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 500 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 752 061 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 306 561 

a) wydatki bieżące w tym: 6 561 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 561 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 561 

b) wydatki majątkowe w tym: 300 ooo 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 ooo 
Koncepcja budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w 50 ooo 
Dwerniku 

zakup i objęcie akcji 250 ooo 
Podwyższenie kapitału zakładowego GZGK Sp. z o.o. w 250 ooo 
Lutowiskach (z przeznaczeniem na modernizację 
istniejących instalacji wodnych i kanalizacyjnych) 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 287 ooo 
a) wydatki bieżące w tym: 287 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 287 ooo 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 50 663 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 236 337 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 24 500 
a) wydatki bieżące w tym: 24 500 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 24 500 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone l 500 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 ooo 
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7000 

a) wydatki bieżące w tym: 7 ooo 
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wydatki jednostek budżetowych w tym: 7 ooo 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 ooo 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 104 ooo 
a) wydatki bieżące w tym: 104 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 104 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 ooo 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 6 ooo 
opiat i kar za korzystanie ze środowiska 

a) wydatki bieżące w tym: 6 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 ooo 

90095 Pozostała działalność 17000 
a) wydatki bieżące w tym: 17 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 17 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 ooo 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 548 200 
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 190 ooo 

a) wydatki bieżące w tym: 190 ooo 
dotacje na zadania bieżące 190 ooo 

92116 Biblioteki 76200 
a) wydatki bieżące w tym: 76 200 

dotacje na zadania bieżące 76 200 
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 ooo 

a) wydatki bieżące w tym: 25 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 25 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 ooo 

92195 Pozostała działalność 257 ooo 
a) wydatki bieżące w tym: 7 ooo 
wydatki jednostek budżetowych w tym: 7 ooo 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 ooo 
b) wydatki majątkowe w tym: 250 ooo 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 ooo 
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o 250 ooo 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
Przebudowa części budynku socjalno-magazynowego na 250 ooo 
potrzeby świetlicy wiejskiej Sołectwa Smolnik 

926 Kultura fizyczna i sport 40 ooo 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40 ooo 

a) wydatki bieżące w tym: 40 ooo 
dotacje na zadania bieżące 40 ooo 
Ogółem wydatki 11 811 360,00 
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§3 

1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 
1 003 700 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. 
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 117 700 zł oraz rozchody budżetu 
w kwocie 114 OOO zł 
- w następujący sposób; 

Lp. Treść 
Klasyfikacja Plan 

§ 2019 r. 
I 2 3 4 

Przychody ogółem: 1117 700 

1. 
Wolne środki, o których mowa w 

950 1 117 700 
art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 

Rozchody ogółem: 114 ooo 
Spłaty otrzymanych krajowych 

1. pożyczek i kredytów (spłata 
pożyczki WFOŚ i GW) 

992 114 ooo 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 OOO OOO zł, na 
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 
1 OOO OOO zł. 

§4 

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 15 OOO zł oraz rezerwę celową na realizację 
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 OOO zł. 

§5 

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

zleconych z zakresu administracj i rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
- zgodnie z poniższą tabelą; 

DOCHODY 

Plan na 
Dział Rozdz. § Określenie 2019 r. 
750 Administracja publiczna 36 827 

75011 Urzędy wojewódzkie 36 227 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (z.g.) ustawami 36 227 

75045 Kwalifikacja wojskowa 600 



2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (z.g.) ustawami 600 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 466 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 466 
państwowej, kontroli i sqdownictwa 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (z.g.) ustawami 466 

752 Obrona narodowa 
1 500 

75212 Pozostałe wydatki obronne 1500 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa l 500 

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (z.g.) ustawami 

855 Rodzina 1987300 

85501 Swiadczenie wychowawcze 1149 ooo 
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom, związane z 
realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu 
dzieci l 149 OOO 

85502 Swiadczenia rodzinne, świadczenia z 782 400 
fund uszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznef!O 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (z.g.) ustawami 782 400 

85504 Wspieranie rodziny 46 400 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (z.g.) ustawami 46 400 

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z 
przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów 9 500 
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2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (z.g.) ustawami 9 500 

Razem dochody 2 026 093,00 

WYDATKI 

Plan na 
Dział Rozdz. § Określenie 2019 r. 
750 Administracja publiczna 36 827 

75011 Urzędy Wojewódzkie 36 227 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 757 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 229 
4120 Składki na FP 741 

75045 Kwalifikacja wojskowa 600 
4300 Zakup usług pozostałych 600 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 466 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

75101 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, 466 
kontroli i ochrony prawa 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 397 
411 O Składki na ubezpieczenia społeczne 69 

752 Obrona narodowa 1 500 
75212 Pozostałe wydatki obronne 1500 

4300 Zakup usług pozostałych 1 500 
855 Rodzina 1987300 

85501 Swiadczenie wychowawcze 1149 ooo 
3110 Swiadczenia społeczne 1 132 020 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 469 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 636 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 529 
4120 Składki na fundusz pracy 346 

85502 Swiadczenia rodzinne, świadczenia z 
fund uszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznef!O 782 400 

3110 Swiadczenia społeczne 733 612 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 234 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 696 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 394 
4120 Składki na fundusz pracy 464 

85504 Wspieranie rodziny 46 400 

19 



3110 Świadczenia społeczne 45 ooo 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 930 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 
4120 Składki na fundusz pracy 23 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 280 

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z 
przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów 9 500 

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania 
zlecone) 9 500 

Ogółem wydatki 2 026 093,00 

§6 

I. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 
- jak w załączniku nr 1. 

§7 

1. Ustala się dochody w kwocie 70 OOO zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 394 zł na realizację zadań ujętych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 500 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii. 

3. Wyodrębnia się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości 6 OOO zł 
w dz. 900 rozdz. 90019. 

4. Ustala się wydatki na zadania związane z korzystaniem ze środowiska w kwocie 6 OOO zł 
na zadanie związane z edukacją ekologiczną w tym na zadania pn.: 
- ,,Zbiórka surowców wtórnych" w kwocie 1 OOO zł, 
- ,,Szkolny Konkurs Przyrodniczo-Matematyczny EKO-MA T" w kwocie 1 OOO zł, 
- ,,Czyste góry" kwota 500 zł, 

- ,,Sprzątanie świata" kwota 750 zł, 
- ,,Dzień ziemi" kwota 750 zł, 

-,,Czyste posesje świadectwem naszej kultury " kwota 2 OOO zł 
w dz. 900 rozdz. 90019. 

5. Ustala się dochody w kwocie 287 OOO zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz 
wydatki w kwocie 287 OOO zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami. 
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§8 

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, 
wynikające z odrębnych ustaw: 

I.Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

G.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa 
w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu 

tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 
9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. 

2. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi G.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) dochody 

z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 11 l 
tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym 
mowa w art. l O ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii G .t. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 

3. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) opłaty z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań związanych 
z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy. 

§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) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, 

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

4) 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 podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Krz 

J T 
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Załącznik Nr I do Uchwały Budżetowej 
Nr ...... .I. .. ./..... z dnia ............ ....... r. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 roku 
z budżetu Gminy Lutowiska 

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 
/w zł/ 

podmiotowej przedmiotowej celowej 

1 2 3 4 5 6 
Jednostki Nazwa jednostki 266 200 o 11 894 

sektora finansów 
publicznych 

851 85154 Gmina Miejska Przemyśl 894 
dofinansowanie Miejskiego 
Ośrodka Zapobiegania 
Uzależnieniom w Przemyślu 

851 85154 Powiat Leski dofinansowanie 2 ooo 
Poradni Leczenia Uzależnień 
w Ustrzykach Dolnych 

851 85154 Gminny Ośrodek Kultury w 9 ooo 
Lutowiskach - dotacja na 
realizację programu 
pro fi laktvcznego 

921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w 190 ooo 
Lutowiskach - dotacja dla 
instytuc ji kultury 

92 1 92 116 Gminna Biblioteka Publiczna 76 200 
- dotacja dla instytucji 
kultury 

Jednostki nie Nazwa zadania o o 42 500 
należące do 

sektora 
finansów 

publicznych 
754 75415 Górskie Ochotnicze 2 500 

Pogotowie Ratunkowe -
dotacja celowa na 
dofinansowanie szkoleń 
ratowników górskich i 
naprawa i remont sprzętu 
Dotacje w try bie ustawy o 
działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie 
w ramach otwartego 
konkursu ofert na zadania: 
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926 92605 Wspieranie inicjatyw na 40 ooo 
rzecz aktywnośc i fizycznej i 
sportu w gminie Lutowiska 

Ogółem 266 200 o 54 394 

T 

Mróz 
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Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska 

na 2019 rok 

DOCHODY 

Dochody budżetu Gminy Lutowiska na 2019 rok planuje się w wysokości 

10 807 660,00 zł w tym dochody bieżące planuje się na kwotę 10 305 830,00 zł, dochody 
majątkowe na kwotę 501830,00 zł. Dochody własne wyniosą 4 343 415 zł tj. 40,19 % 
planowanych dochodów, dotacje celowe, środki unijne, subwencje i udziały gminy 
w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 6 464 245,00 zł tj. 59,81 % 
planowanych dochodów. 
Wysokość poszczególnych subwencji i udziały w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów 
Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. na łączną kwotę 3 976 886 zł w tym subwencje 
w kwocie 2 501167 zł oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób 
fizycznych na 2019 rok w wysokości 1 475 719 zł . 

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody 
Podkarpackiego Nr F-I.3110.19.2018 z dnia 23.10.2018 r. na łączną kwotę 2 185 063 zł 
w tym: 
dotacje na zadania zlecone - 2 025 627 zł 
dotacje na zadania własne - 159 436 zł. 

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. 
ustalono jako iloczyn liczby uczniów wg stanu na 30.09.2018 r. oraz kwoty dotacji 
przypadającej na jednego ucznia tj. 32 uczniów x 1 403 zł= 44 896 zł. 
Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację 
stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego 
Delegatura w Krośnie Nr DKO-31 13-3/18 z dnia 11.10.2018 r. na kwotę 466 zł. 
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp przyjęto na podstawie umowy 
nr 006-22-6935-UM0911117/18 z dnia 31 października 2018 r. zawartą z Województwem 
Podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie na realizację projektu „Przebudowa części budynku 
socjalno-magazynowego na potrzeby świetlicy wiejskiej Sołectwa Smolnik" w wysokości 

101 830 zł. 
Na podstawie uchwały Nr LXI/953/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Podkarpackiego dla Gminy Lutowiska zaplanowano środki w wysokości 200 OOO zł 

z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa istniejącego parkingu w Brzegach Górnych". 
Wysokość planowanych kwot subwencji i dotacji przedstawiają materiały informacyjne 
towarzyszące projektowi uchwały budżetowej. 
Część dochodów takich jak: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 
w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno
prawnych realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na dochody gminy 
zaplanowano na podstawie realizacji z lat ubiegłych. 
Dochody z czynszów dzierżawnych i opłat za wieczyste użytkowanie zaplanowano na 
podstawie podpisanych umów. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na 
podstawie rejestrów przypisów i odpisów należności podatkowych oraz przewidywanego 



wykonania za rok bieżący. Pozostałe dochody w budżecie gminy pobierane są na podstawie 
odrębnych ustaw, umów z odbiorcami, uchwał Rady Gminy oraz umów cywilnoprawnych. 
Planowane dochody własne przedstawia poniższa tabela. 

Źródło dochodów Kwota w zł 

czynsz za obwody łowieckie 2 700,00 zł 

opłaty za wieczyste użytkowanie 70 000,00 zł 

dochody z najmu i dzierżawy 272 000,00 zł 

odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, użytkowania 
3 000,00 zł 

wieczystego, sprzedaży na raty 

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
195 000,00 zł 

użytkowania wieczystego nieruchomości 

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rzeczy ruchome) 4 000,00 zł 

wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym 1 000,00 zł 

wpływy z usług za ksero 700,00 zł 

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 
3 000,00 zł formie karty podatkowej 

wpływy z podatku od nieruchomości I 395 940,00 zł 

wpływy z podatku rolnego 87 000,00 zł 

wpływy z podatku leśnego 1 140 264,00 zł 

wpływy z podatku od środków transportowych 18 000,00 zł 

wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000,00 zł 

wpływy z opłaty targowej 500,00 zł 

wpływy z opłaty miejscowej 85 000,00 zł 

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 45 500,00 zł 

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 
650,00 zł 

kosztów upomnień 

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 500,00 zł 

wpływy z opłaty skarbowej 1 O 000,00 zł 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 000,00 zł 

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70 000,00 zł 

wpływy z różnych opłat ( opłata za zawarcie związku małżeńskiego 
4 000,00 zł 

poza USC) 

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00 zł 

2 



rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 
356 027,00 zł lokalnych 

odsetki na rachunku bankowym 17 000,00 zł 

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oświaty 20 000,00 zł 

wpływy z usług za korzystanie ze schronisk młodzieżowych 135 000,00 zł 

dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
2 000,00 zł 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na 
podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za zagospodarowanie 287 000,00 zł 
odpadami komunalnymi 

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 
500,00 zł 

kosztów upomnień rozdz. 90002 

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat rozdz. 
500,00 zł 

90002 

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż odpadów 
segregowanych dostarczonych bezpośrednio do Punktu Selektywnej 1 000,00 zł 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolniku ) 

odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży składników 
I 0,00 zł 

majątkowych 

wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 6 000,00 zł 

wpływy z opłaty produktowej 4,00 zł 

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z lat ubiegłych 
6 620,00 zł nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z opieki społecznej 

Razem 4 343 415,00 zł 

W budżecie na 2019 rok planuje się dochody majątkowe w kwocie 501 830,00 zł 

w tym wpływy ze sprzedaży działki i budynku po byłej kotłowni, działki budowlanej , rzeczy 
ruchomych, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości oraz sprzedaż odpadów segregowanych dostarczonych 
bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolniku na łączną 
kwotę 200 OOO zł. 

WYDATKI 

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. zakłada się w wysokości 11 811 360 zł w tym: 

Dz. Nazwa Plan 

010 Rolnichvo i lowiechvo 31 727 

Izby Ro/11icze 1 727 

wydatki bieżące w tym: I 727 
2% odpisu z podatku rolnego na działalność Izb Rolniczych 1 727 
Wylącze11ie z produkcji gru11tów rolnych 30000 
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wydatki majątkowe: 30 ooo 
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
30 OOO zł 

(wkład gminy) 

600 Transport i łączność 760 500 
Drogi publiczne wojewódzkie 10000 
wydatki majątkowe: 10 ooo 
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Lutowiskach -
dokumentacja projektowa 1 O OOO zł 
Drogi publiczne gminne 52 500 
wydatki bieżące w tym: 52 500 
- utrzymanie bieżące dróg gminnych (remonty, odśnieżanie) 52 500 
Drogi wewnętrzne 78000 
wydatki bieżące w tym: 78 ooo 
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych i placów, remonty, 
odśnieżanie, 78 ooo 
Pozostała działalność 620 ooo 
wydatki bieżące w tym: 20 ooo 
- remonty i bieżące utrzymanie przystanków 20 ooo 
wydatki majątkowe: 600 ooo 
Przebudowa istnieiącego parkingu w Brzegach Górnych 600 OOO zł 

630 Turystyka 12 ooo 
Pozostała działalność 12 ooo 
wydatki bieżące w tym: 12 ooo 
- wykonanie i naprawa tablic informacyjnych, uzupełnienie 
drogowskazów, przeglądy, remonty i drobne naprawy na ścieżkach 
gminnych, organizacja lub współorganizacja imprez i konkursów 
turystycznych, coroczna składka na PROT, 12 ooo 

700 Gospodarka mieszkaniowa 398 865 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 398 865 

wydatki bieżące w tym: 63 865 
- rozgraniczenia, wznowienia granic, wycena i podziały działek, odpisy 
z Ksiąg Wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, składki na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej, wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń 
komunalnych, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna, bieżące 63 800 
remonty, 
- podatek leśny od lasów gminnych 65 

710 Działalność usługowa 24 500 
Plany zagospodarowania przestrzennego 15 ooo 
wydatki bieżące w tym: 15 ooo 
- opracowania geodezyjne ( wznowienie granic, wykonanie podziałów 
dotyczących zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja studium, 
opłata licencyjna programu „System Informacji Przestrzennej Gminy 
Lutowiska"), dieta dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 15 ooo 
Cmentarze 9 500 
wydatki bieżące w tym: 9 500 
- utrzymanie porządku na cmentarzach, wywóz nieczystości, remonty 
pomników i miejsc pamięci, 9 500 

750 Administracja publiczna 2 448 893 

4 



Urzędy wojewódzkie 261360 

wydatki bieżące w tym: 261 360 
- wynagrodzenia pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z 
zakresu administracji rządowej, składki od nich naliczane oraz nagroda 255 800 
jubileuszowa, odprawa emerytalna ( USC, ewidencja ludności , dowody 
osobiste), 
- zakup materiałów i szkolenia 2 300 
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2 460 
- ekwiwalent dla kierownika USC na pokrycie kosztów związanych 
z przyjmowaniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza 
lokalem USC oraz przyznania prawa do reprezentacyjnego ubioru 
służbowego 800 
Rady gmin 75 ooo 
wydatki bieżące w tym: 75 ooo 
- diety sołtysów, radnych i członków komisji za udział w posiedzeniach, 
szkolenia, podróże służbowe radnych 75 ooo 
Urzędy gmin 2 059 633 

wydatki bieżące w tym: I 998 253 

- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( wynagrodzenia I 749 600 
pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i składki od 
nich naliczane ), 
- świadczenia rzeczowe BHP, 4 900 
- energia, gaz, woda, 70 500 
- środki czystości, materiały biurowe i sprzęt, zakup paliwa do 
samochodów służbowych, zakup programów i akcesoriów 
komputerowych, opłaty licencyjne, 80 ooo 
- usługi telekomunikacyjne: za rozmowy telefoniczne stacjonarne 
i komórkowe oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, 20 ooo 
- usługi remontowe, 22 ooo 
- usługi prawnicze, opłaty pocztowe, ochrona budynku, naprawa i 
konserwacja sprzętu komputerowego i ksera, ścieki 65 ooo 
- usługi zdrowotne, I 500 
- szkolenia pracowników, 6 ooo 
- delegacje służbowe, 7 ooo 
- ubezpieczenie samochodów, 4 ooo 
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 
i emerytów, 26 633 
- opłata za wywóz śmieci z budynku administracyjnego, 2 500 
Kwalifikacja wojskowa 600 

wydatki bieżące w tym: 600 
- zwrot kosztów przejazdu osób stawiających się na kwalifikację 
wojskową 600 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 ooo 
wydatki bieżące w tym: 11 ooo 
- opracowanie i druk folderów promocyjnych, wykup wpisów 
promocyjnych w katalogach i informatorach, zakup materiałów 
promocyjnych, udział w targach, konferencjach i spotkaniach 11 ooo 
Pozostała działalność 41300 

wydatki bieżące w tym: 41 300 
- wydatki związane z organizacją lub współorganizacją imprez 
sportowych, ubezpieczenie imprez oraz zakup nagród, I OOO 
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane inkasentów i sołtysów, 25 ooo 
- zakup druków, opłaty sądowe, komornicze, 3 500 
- składki członkowskie do organizacji Lokalnej Grupy Działania 
Zielone Bieszczady, Stowarzyszenia Samorządów Polskich 
Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów 
posiadających na swoim terenie inne obszary prawnie chronione, 
Zwiazek Gmin Wiejskich RP 11 800 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony 466 
prawa oraz sądownictwa 
Urzędy nacz.org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa 466 

wydatki bieżące w tym: 466 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (prowadzenie i aktualizacja 
rejestru wyborców na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego) 466 

752 Obrona narodowa 1500 
Pozostałe wydatki obronne 1500 
wydatki bieżące w tym: I 500 
wydatki na organizację gminnych ćwiczeń obronnych I 500 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90 250 
Ochotnicze straże pożarne 83 750 

wydatki bieżące w tym: 83 750 
- wynagrodzenia kierowców OSP i składki od nich naliczane, 21 ooo 
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i za udział w 13 ooo 
ćwiczeniach i szkoleniach strażaków, 

- ubezpieczenia pojazdów i osób, przeglądy samochodów, badania 
okresowe, konserwacje i remonty sprzętu, zakup paliwa, 
umundurowania i sprzętu, narody w konkursie wiedzy pożarniczej 49 750 
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2 500 

wydatki bieżące w tym: 2 500 
- dotacja celowa dla GOPR na finansowanie zadań w zakresie 
ratownictwa górskiego nie objętych umową z MSW ( na podstawie 
art. 3 p.1 oraz art. 1 7 p. 3 i 5 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w 
górach i na zorganizowanych terenach narciarskich ) 2 500 

Zarzqdzanie kryzysowe 4 ooo 
wydatki bieżące w tym: 4 ooo 
- wynagrodzenia za szkolenia, ćwiczenia, wyposażenie magazynu 
przeciwpowodziowego, konserwacja systemu łączności, drobne 
naprawy uszkodzonych przepustów i dróg uszkodzonych podczas 
gwałtownych ulew, transport, wynajem koparek i sovcharek do zdarzeń 4 ooo 

757 Obsługa długu publicznego 18 ooo 
Obsługa papierów wartość., kredytów i pożyczek jst 18 ooo 
wydatki bieżące w tym: 18 ooo 
- obsługa długu publicznego ( spłata odsetek od kredytów i pożyczek 
zaciągniętych na rynku krajowym) 18 ooo 

758 Różne rozliczenia 40 ooo 
Rezerwy ogólne i celowe 40000 

wydatki bieżące w tym: 40 ooo 
- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane 15 ooo 
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego 25 ooo 

801 Oświata i wychowanie 3 201 362 
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Szkoły podstawowe 2 437 234 

wydatki bieżące w tym: 2 437 234 
- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i administracj i 
szkoły i składki od nich naliczane, 1 993 154 
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne dla 82 500 
nauczycieli, 
- energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, wywóz śmieci, środki 

czystości, materiały biurowe, papiernicze, książki i pomoce 
dydaktyczne, usługi bankowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, 
remontowe, delegacje służbowe, szkolenia, usługi zdrowotne 
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, 

268 700 

emerytów, pracowników obsługi i administracji szkoły 92 880 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 236 598 

wydatki bieżące w tym: 236 598 
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane, 194 448 
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne dla 14 760 
nauczycieli, 
- energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki , wywóz śmieci, środki 

czystości, materiały biurowe, papiernicze, książki i pomoce 
dydaktyczne, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi zdrowotne 
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i 

19 900 

emerytów, 7 490 
Inne formy wychowania przedszkolnego 181 209 

wydatki bieżące w tym: 181 209 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 136 840 
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne dla 3 560 
nauczycieli, 
- energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki , wywóz śmieci , środki 

czystości, materiały biurowe, papiernicze, książki i pomoce 
dydaktyczne, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, 35 700 
delegacje służbowe, usługi zdrowotne 
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, 
emerytów i obsługi , 5 109 
Gimnazja 21100 

wydatki bieżące w tym: 21 100 
- energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki , środki czystości , 

materiały biurowe, papiernicze, książki i pomoce dydaktyczne, usługi 

pocztowe, telekomunikacyjne, 21 100 
Dowożenie uczniów do szkól 155 ooo 
wydatki bieżące w tym: 155 ooo 
- zakup biletów miesięcznych, bieżące utrzymanie samochodów, 
naprawy samochodów, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, 
wynagrodzenie kierowcy, zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców 155 ooo 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 356 
wydatki bieżące w tym: 15 356 
- podróże służbowe krajowe, czesne, organizacja systemu doradztwa 
zawodowego 15 356 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 40 774 
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnef(o 
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wydatki bieżące w tym: 40 774 
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane, 26 549 
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne dla 
nauczycieli, 947 
- energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, wywóz śmieci, środki 
czystości, materiały biurowe, papiernicze, książki i pomoce 
dydaktyczne, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, 12 128 
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli , 1 150 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 114 091 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 
wydatki bieżące w tym: 114 091 
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane, 69 285 
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne dla 4 123 
nauczycieli, 
- energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, wywóz śmieci, środki 

czystości, materiały biurowe, papiernicze, książki i pomoce 
dydaktyczne, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, 34 263 
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, 6 420 

851 Ochrona zdrowia 70 894 

Zwalczanie narkomanii 2 500 

wydatki bieżące w tym: 2 500 
- zakup usług pozostałych, materiałów, ulotek 2 500 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 394 

wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 68 394 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: 
- dieta dla przewodniczącego i członków GKRP A, 24 ooo 
- wydatki związane z zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i dla ich rodzin, 
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspomaganie 
działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 
rozwiązywania problemów alkoholowych, pokrycie kosztów badań 
specjalistycznych w obszarze uzależnień, pokrycie kosztów sądowych 
związanych z przymusowym leczeniem osób uzależnionych od 
alkoholu, 32 500 
- dotacja dla Miasta Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka 
Zapobiegania Uzależnieniom, 894 
- dotacja dla GOK w Lutowiskach na realizację programu 
profilaktycznego, 9 ooo 
- dotacja dla Powiatu Leskiego na dofinansowanie Poradni Leczenia 
Uzależnień w Ustrzykach Dolnych 2 ooo 

852 Pomoc społeczna 1040909 

Domy pomocy społecznej 205 ooo 
wydatki bieżące w tym: 205 ooo 
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej naliczona za osoby 
przebywające z naszej gminy 205 ooo 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 ooo 
wydatki bieżące w tym: 4 ooo 
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- zakup informatorów, publikacji i materiałów promujących 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkolenia członków zespołu 
interdyscyplinarnego, 4 ooo 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 5 700 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum intel[racji społecznej 
wydatki bieżące w tym: 5 700 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 700 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 77900 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
wydatki bieżące w tym: 77 900 
- zasiłki celowe, okresowe, składki na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej 
w tym: 

• środki z dotacji Wojewody 17 900 
• środki własne 60 ooo 

Dodatki mieszkaniowe 70000 

a)wydatki bieżące w tym 70 ooo 
- wypłata dodatków mieszkaniowych 70 ooo 
Zasiłki stale 51820 

wydatki bieżące w tym: 51 820 
- zasiłki stałe 51 200 
- zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych 620 
Ośrodki pomocy społecznej 562 435 

wydatki bieżące w tym: 562 435 
- świadczenia rzeczowe BHP, 1 100 
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, odprawa 
emerytalna, nagrody jubileuszowe, 481 084 
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, środki czystości , 74 321 
materiały biurowe, papiernicze, usługi bankowe, usługi pocztowe, 
telekomunikacyjne, zdrowotne, delegacje służbowe, szkolenia, 
- odpis na zakładowy fundusz socjalny, 5 930 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieku,icze 9 ooo 
wydatki bieżące w tym: 9 ooo 
- usługi opiekuńcze nad chorymi w domu 9 ooo 
Pomoc w zakresie dożywiania 42054 

wydatki bieżące w tym: 42 054 
- dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących (środki 
własne), 42 054 
Pozostała działalność 13 ooo 
wydatki bieżące w tym: 13 ooo 
- prace społecznie-użyteczne 13 ooo 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 168 450 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6 ooo 
wydatki bieżące w tym: 6 ooo 
- 20% wkładu gminy do stypendiów dla uczniów o charakterze 
socjalnym 6 ooo 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3 ooo 

9 



wydatki bieżące w tym: 3 ooo 
- za wyniki w nauce o osiągnięcia sportowe 3 ooo 
Szkolne schroniska młodzieżowe 159 050 

wydatki bieżące w tym: 159 050 
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, 84 450 
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne dla 
nauczycieli i emerytów, 3 900 
- zakup wyposażenia, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, 
wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, remontowe, środki czystości, 

pranie pościeli, delegacje służbowe, 70 700 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 400 

wydatki bieżące w tym: 400 
- szkolenia nauczycieli, podróże służbowe krajowe 400 

855 Rodzina 2 162 783 

Swiadczenie wychowawcze 1177 820 

wydatki bieżące: 1 177 820 
wydatki związane z realizacją programu 500+ w tym: 
- wynagrodzenia pracownika i składki od nich naliczane, 36 207 
- świadczenie 500+ 1 132 020 
- materiały biurowe, szkolenia pracowników, konserwacja i naprawy 
sprzętu, zakup programów i akcesoriów komputerowych, 7 593 
- zwrot świadczenia z lat ubiegłych 2 ooo 
Swiadczenia rodzinne, świadczenia zf und uszu alimentacyjnego oraz 852 279 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

wydatki bieżące w tym: 852 279 
- wynagrodzenia pracownika i składki od nich naliczane, 76 933 
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 26 ooo 
- świadczenia rodzinne, alimentacyjne, 733 612 
- energia elektryczna, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne 14 548 
stacjonarne, szkolenia pracowników, konserwacja i naprawy sprzętu, 
zakup programów i akcesoriów komputerowych, podróże służbowe 
- odpisy na zakładowy fundusz socjalnych 1 186 
Karta Dużej Rodziny 120 

wydatki bieżące w tym: 120 
materiały biurowe 120 
Wspieranie rodziny 94 664 

Wydatki bieżące w tym : 94 664 
- wynagrodzenie asystenta rodziny i składki od nich naliczane, 43 878 
- szkolenia pracownika, delegacje służbowe, materiały, 4 600 
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych, 1 186 
- świadczenie „Dobry start" 45 ooo 
Rodziny zastępcze 28400 

wydatki bieżące w tym: 28 400 
pokrycie kosztów na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej 28 400 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 9 500 
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów 
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wydatki bieżące w tym: 9 500 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 500 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 752 061 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 306 561 

wydatki bieżące w tym: 6 561 
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego przez kanalizację 1 561 
- remonty i naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej 5 ooo 
wydatki majątkowe w tym: 300 ooo 
- podwyższenie kapitału zakładowego GZGK Sp. z o.o. w Lutowiskach 
(z przeznaczeniem na modernizację istniejących instalacji wodnych i 
kanalizacyjnych) 250 OOO zł, 

- Koncepcja budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Dwerniku 
50 OOO zł 
Gospodarka odpadami komunalnymi 287 ooo 
wydatki bieżące w tym: 287 ooo 
- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów w tym: 287 ooo 

• wynagrodzenie pracownika, składki od nich naliczane, 50 663 
• odpisy na zakładowy fundusz socjalnych 1 230 
• opłaty pocztowe, energia elektryczna, licencja, zakup 

materiałów, opłaty sądowe, komornicze, utrzymanie PSZOK, 
opłata za transport i zagospodarowanie odpadów 235 107 

Oczyszczanie miast i wsi 24 500 

wydatki bieżące w tym: 24 500 
- wydatki na sprzątanie gminy, 13 500 
- wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami 11 OOO 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7000 

wydatki bieżące w tym: 7 ooo 
- wydatki na utrzymanie zieleni, zakup paliwa do kosiarek i części , 

naprawy i przeglądy sprzętu 7 ooo 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 104 ooo 
wydatki bieżące w tym: 104 ooo 
- energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego 104 ooo 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opiat i kar za 6 ooo 
korzystanie ze środowiska 
wydatki bieżące w tym: 6 ooo 
- wydatki na edukację ekologiczną: 

• nagrody w konkursie „Zbiórka surowców wtórnych" 1 ooo 
• nagrody w „Szkolnym konkursie przyrodniczo-matematyczny 

EKO-MAT" 1 ooo 
• wydatki związane z akcją „Czyste góry"( transport) 500 
• wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata" (transport, zakup 

worków, rękawic, opłata za odpady itp.) 750 
• wydatki związane z akcją „Dzień ziemi" (transport, zakup 

worków i rękawic) 750 
• nagrody w konkursie „Czyste posesje świadectwem naszej 

kultury " 2 ooo 
Pozostała działalność 17000 

wydatki bieżące w tym: 17 ooo 
- wywóz nieczystości z przystanków, parkingów 17 ooo 
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921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 548 200 

Domy i ośrodki kultury 190 ooo 
wydatki bieżące w tym: 190 ooo 
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach na bieżącą 
działalność 190 ooo 
Biblioteki 76200 

wydatki bieżące w tym: 76 200 
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Lutowiskach na bieżącą 
działalność 76 200 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 ooo 
wydatki bieżące w tym: 25 ooo 
remonty zabytków 25 ooo 
Pozostała działalność 257 ooo 
wydatki bieżące w tym : 7 ooo 
- zakup plandek na imprezy gminne 7 ooo 
wydatki majątkowe w tym: 250 ooo 
- Przebudowa części budynku socjalno-magazynowego na potrzeby 
świetlicy wiejskiej Sołectwa Smolnik 250 OOO zł 

926 Kultura fizyczna 40 ooo 
Zadania w zakresie kultury fizycznej 40000 

wydatki bieżące w tym: 40 ooo 
- dotacja dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury i 
sportu 40 ooo 
Razem 

11 811360,00 

PRZYCHODY 

Planowany deficyt budżetowy na 2019 rok w kwocie 1 003 700 zł będzie pokryty wolnymi 
środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Ponadto rozchody w kwocie 114 OOO zł 
będą również pokryte wolnymi środkami. Łącznie planuje się przychody (wolne środki) 

w wysokości 1 117 700 zł. 

ROZCHODY 

W roku budżetowym 2019 planuje się rozchody w wysokości 114 OOO zł tj. spłata dwóch rat 
pożyczki długoterminowej po 57 OOO zł, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej 
i oczyszczalni ścieków w Lutowiskach". Termin spłaty ostatniej raty pożyczki przypada na 
2025 rok. 
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Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały 
budżetowej na 2019 rok. 

I. Zestawienie projektowanych kwot subwencji i udziały w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa 

Wysokość poszczególnych kwot subwencj i i udziały gmin w podatku dochodowym od osób 
fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów 
Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. 

Część oświatowa subwencji ogólnej 1 783 321 zł 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 609 697 zł 

Część równoważąca subwencji ogólnej 108 149 zł 

Razem subwencje 2 501167 zł 
Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 475 719 zł 

Ogółem 3 976 886 zł 

II. Zestawienie projektowanych kwot dotacji 

Wysokość poszczególnych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie 
zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody 
Podkarpackiego Nr F-I.3110.19.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz pisma Krajowego Biura 
Wyborczego Delegatura w Krośnie Nr DKO-3113-3/18 z dnia 11.10.2018 r. 

Dotacje: 
a) na zadania zlecone: 

Dział 750 Administracja publiczna 36 827 
- dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 
gminie ustawami z zakresu spraw obywatelskich 14 978 
- dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 
gminie ustawami na pozostałe zadania 21 249 
- dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 
gminie ustawami z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową 600 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

Dział 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 466 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 
gminie ustawami na prowadzenie i aktualizacja stałego 
rejestru wyborców 466 



Dział 752 Obrona narodowa 1 500 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 
gminie ustawami na organizację gminnych ćwiczeń 
obronnych 1 500 

Dział 855 Rodzina 1987300 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 
gminie ustawami na świadczenie wychowawcze 1 149000 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 
gmm1e ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 782 400 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 
gminie ustawami na realizację rządowego programu „Dobry 
start" 46 400 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 
gminie ustawami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 9 500 

Razem 2 026 093 

b ) na zadania własne: 

Dział 852 Pomoc społeczna 114 540 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin na pokrycie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 700 

- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze, 17 900 
- dotacje celowe na zasiłki stałe, 51 200 
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 39 740 

Dział 801 Oświata i wychowanie 44 896 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin na realizację zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego w 2019 r. 44 896 

Razem 159 436 
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