
ZARZĄDZENIE Nr 77/08 

WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA 
z dnia 21 listopada 2008 r. 

w sprawie: opracowania projektu budżetu na 2009 r. 

Na podstawie art. 52, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy 
Wiązownica Nr XVI/100/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz 
rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA 
zarządza: 

§ 1. 

1. Przedłożyć Radzie Gminy Wiązownica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt 
uchwały budżetowej w sprawie budżetu Gminy Wiązownica na rok 2009 wraz z objaśnieniami 
oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z 
planowanych i zaciągniętych zobowiązań i informacją o stanie mienia komunalnego. 
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Poinformować mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu oraz kierunkach polityki społecznej i 
gospodarczej. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 
WÓJT 

/-/ Marian Jerzy Ryznar 
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UCHWAŁA NR //08 
RADY GMINY WIĄZOWNICA 

z dnia  2008 r. 

w sprawie: budżetu Gminy Wiązownica na rok 2009 

Działając na podstawie art. 18 ust . 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 24 ust. 11, art. 
165, art. 165 a, art. 166, art. 173 ust 1, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm ) 

RADA GMINY WIĄZOWNICA  
uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 35.518.073,09 zł, w tym: 
a) dochody bieżące  - 25.861.000 zł, 
b) dochody majątkowe -   9.657.073,09 zł. 
Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się  wydatki budżetu gminy w wysokości 39.690.073,09 zł 
a) wydatki bieżące  -.21.740.713,82 zł, 
b) wydatki majątkowe - 17.949.359,27 zł. 

Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 

ustawami w wysokości 4.661.383 zł 
i wydatki w wysokości  4.661.383 zł. 
Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych gminie ustawami przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały. 

4. Określa  się deficyt budżetu w wysokości  4.172.000 zł. 

5. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą przychody z planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 
pożyczek i kredytów bankowych w kwocie  4.172.000 zł. 

6. Określa się  spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości  728.000 zł. 

7. Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek będą przychody pochodzące z 
długoterminowych kredytów bankowych w kwocie 728.000 zł. 

8. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4.900.000 zł, w tym: 
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 

wysokości 4.172.000 zł 
- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 

wysokości 728.000 zł. 

7. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 728.000 zł. 
8. Przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 4. 

§ 2. 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  50.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 315.000 zł 
w tym na: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Gminy w kwocie 100.000 zł,  
- remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 50.000 zł 
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł, 
- odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z 

tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 155.000 zł. 

§ 3. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w łącznej kwocie 54.260 zł.
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§ 4. 

Określa się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 1.533.716 zł 
i wydatków w wysokości  1.503.716 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 

Określa się plan dochodów rachunku dochodów własnych w wysokości 105.000 zł 
i wydatków rachunku dochodów własnych w wysokości 105.000 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 

Określa się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 9.000 zł 
i wydatków w wysokości 10.500 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 

1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych na kwotę 120.000 zł 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok w kwocie   110.000 zł 

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii w kwocie  10.000 zł 

§ 8. 

Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy w kwocie     
358.406 zł 
na pokrycie różnicy cen: 
- wody (303.537 m3 x 0,15 zł)  45.531 zł 
- ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych (110.835 m3 x 2,81)  311.446 zł 
- ścieków dowożonych (1.051 m³ x 0,77 zł.) 1.429 zł 

§ 9. 

1. Określa się dotacje podmiotowe z budżetu gminy przekazywane na podstawie odrębnych przepisów związane z 
realizacją zadań własnych przez inne podmioty w wysokości 560.000 zł 
w tym: 
1) w trybie ustawy o systemie oświaty w wysokości   184.000 zł 

� dla Przedszkola pod wezwaniem Św. Józefa w Szówsku - zgodnie ze złożonym wnioskiem planowane 46 dzieci, 
roczna dotacja na dziecko w wysokości 4.000 zł, łączna planowana kwota dotacji w wysokości 184.000 zł, 

2) dla instytucji kultury         376.000 zł, 
z czego dla: 
� Gminnego Centrum Kultury  326.000 zł 
� Bibliotek          50.000 zł. 

1. Określa się dotacje celowe dla podmiotów , które zostaną  wybrane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o 
wolontariacie w wysokości 299.000 zł na następujące zadania własne gminy: 

1) dowóz uczniów niepełnosprawnych 41.000 zł 
2) rozwój kultury fizycznej i sportu  258.000 zł 

§ 10. 

Ustala się dotacje celowe: 
a) dla Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 15.000 zł, z czego: 

� na zakup paliwa do komisariatu Policji w Wiązownicy w kwocie 5.000 zł 
� na zakup wyposażenia nowowybudowanego obiektu Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu w kwocie 

10.000 zł 
b) dla samorządu województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej ( pomoc finansowa) w wysokości 

100.000 zł. 
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c) dla Gminy Miejskiej w Jarosławiu z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Jarosławia zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 
3.000 zł 

§ 11 

Ustala się wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości 17.949.359,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

§ 12. 

Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 13.704.359,27 zł, w tym 
na realizację programu pod nazwą „Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Wiązownica” w wysokości 13.704.359,27 zł, z tego na zadania: 
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Zapałów, Piwoda , Wiązownica w kwocie 

7.090.802,65 zł, 
2) Budowa drogi gminnej nr G 011853 Manasterz -Ryszkowa Wola na odcinku Radawa – Cetula w km. 7+608,5 - 

10+889,7 w kwocie 2.578.958,38 zł. 
3) Przebudowa drogi gminnej nr G 011874 na odcinku w km. 0+000–2+808 w miejscowości Szówsko w kwocie 

900.000 zł, 
4) Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Wiązownicy w kwocie 3.134.598,24 zł. 
Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011 określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 13. 

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5.400.000 zł. 
w tym na: 
1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.172.000 zł 
2) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 728.000 zł 
3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł. 

§ 14. 

Prognozę łącznej kwoty długu Gminy na koniec 2009 r. i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych 
zobowiązań przedstawia załącznik Nr 11 do uchwały. 

§ 15. 

Ustala się wykaz  projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 

§ 1. 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. Dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji 

budżetowej, 
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania: 

� przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej 
� przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych, 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 
Gminy, 

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 500.000 zł. 

§ 17. 

Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania innych niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych zmian w planie finansowym w ciągu roku, pod warunkiem, że nie spowoduje to 
zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu. 

§ 18. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 19. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo - Gospodarczej. 

§ 20. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr //08 
Rady Gminy Wiązownica 
z dnia  2008 r. 

PROGNOZOWANE  
DOCHODY GMINY WIĄZOWNICA 

NA ROK 2009 

według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł 

Dział Treść Plan na 2009 
 w złotych 

020 LEŚNICTWO 200.000 

 Dochody bieżące: 
- wpływy ze sprzedaży drewna  

200.000 
200.000 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.805.270,87 

 Dochody majątkowe: 
- dofinansowanie z funduszy strukturalnych (EFRR) zadania inwestycyjnego pn. 
"Budowa drogi gminnej nr G 011853  Manasterz -Ryszkowa Wola na odcinku 
Radawa – Cetula w km. 7+608,5 -10+889,7" 

1.805.270,87 
1.805.270,87 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.792.000 

 

Dochody bieżące: 92.000 
 - wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 12.000 

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 80.000 

Dochody majątkowe: 
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy ( gruntów i budynków) 

1.700.000 
1.000.000  

 - dofinansowanie z funduszy strukturalnych (EFRR) zadania inwestycyjnego pn. 
"Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej - centrum wsi Szówsko" 

700.000 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 109.208 

 

Dochody bieżące: 109.208 
- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych ustawami z 
zakresu administracji rządowej  

105.208 

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej ( za dowody osobiste) 

1.000 

- wpływy z tytułu czynności płatnika 3.000 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

1.575 

 
Dochody bieżące: 
- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych ustawami z 
zakresu administracji rządowej ( aktualizacja rejestru wyborców) 

1.575 
1.575 

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

4.944.900 

 

Dochody bieżące: 4.944.900 
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.621.000 

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 390.000 

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13.000 

- podatek rolny od osób fizycznych 360.000 

- wpływy z karty podatkowej 10.000 
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- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 220.000 

- podatek leśny od osób fizycznych 10.000 
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

90.000 

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 100.000 
- podatek od spadków i darowizn  15.000 

- wpływy z opłaty targowej  400 
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

500 

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 80.000 

- wpływy z różnych opłat ( za czynności egzekucyjne, koszty upomnień) 5.000 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 

4.000 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 4.000 

- wpływy z opłaty skarbowej 25.000 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000 
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  120.000 
- wpływy z karty podatkowej  
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej) 

5.000 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.837.000 

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 25.000 

758 RÓŻNE  ROZLICZENIA 15.424.817 

 

Dochody bieżące: 15.424.817 
- cześć oświatowa subwencji ogólnej 8.842.349 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.044.451 
- część równoważąca subwencji 534.877 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.140 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800.000 

 Dochody majątkowe: 
- dofinansowanie z funduszy strukturalnych (EFRR) zadania inwestycyjnego pn. 
"Modernizacja szkoły podstawowej w Wiązownicy" 

800.000 
800.000 

852 POMOC SPOŁECZNA 5.087.500 

Dochody bieżące: 5.087.500 

- dotacja celowa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) 

4.469.400 

- dotacja celowa na zadania zlecone (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne) 

9.100 

- dotacja celowa na zadania zlecone ( zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe) 

76.100 

 

- dotacja celowa na zadania własne ( zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe) 

142.600 

- dotacja celowa na zadania własne ( ośrodki pomocy społecznej) 150.300 
- dotacja celowa na zadania własne ( dożywianie) 239.000 
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
( zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 

1.000 
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900 GOSPODARKA KOMUNALNA  I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.352.802,22 

 Dochody bieżące: 
Wpływy z opłaty produktowej 

1.000 
1.000 

 

Dochody majątkowe: 
- dofinansowanie z funduszy strukturalnych (EFRR) zadania inwestycyjnego pn. 
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Zapałów, 
Piwoda, Wiązownica” 

5.351.802,22 
3.784.503,10 

 
- dofinansowanie z funduszy strukturalnych (EFRROW) zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Wiązownicy" 

1.567.299,12 

OGÓŁEM DOCHODY 35.518.073,09 
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OBJAŚNIENIA 
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2009 

w zakresie dochodów 

Plan dochodów Gminy został opracowany w oparciu o dane : 
1. Ministerstwa Finansów przekazane w piśmie ST3/4820/21/2008 z 10.10.2008 r. o rocznych 

planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy 
budżetowej na 2009 r. oraz planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

2. Wojewody Podkarpackiego przekazane w piśmie F.I-3010/31/08 z 22.10.2008 r. o planowanych 
kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację 
zadań własnych gminy 

3. Krajowego Biura Wyborczego przekazane w piśmie DPR.3101-21/08 z 08.10.2008 r. o planowanej 
kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 

4. własne, na podstawie szacunków i kalkulacji. 

Przy prognozowaniu dochodów własnych przyjęto stawki podatkowe w wysokości uchwalonej na rok 
2008, za wyjątkiem podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, dla wyliczenia których przyjęto 
stawki uchwalone na rok 2009. Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 26 zł za 
1 q. 

Pozostałe dochody z podatków, opłat lokalnych oraz dochodów z najmu i dzierżawy przyjęto w 
wysokości przewidywanego wykonania za 2008 r. na podstawie zrealizowanych dochodów za 3 
kwartały 2008 r. 

Dochody z tytułu dofinansowania z funduszy strukturalnych (EFRR, EFRROW) zadań inwestycyjnych 
przyjęto w wysokości wynikającej ze złożonych w 2008 r. wniosków w ramach naboru do RPO oraz 
wniosku przygotowanego do złożenia na początku 2009 r. w ramach naboru do PROW. 

Dochody budżetu gminy na rok 2009 zaplanowano w wysokości 35.518.073,09 zł, w tym dochody 
bieżące w kwocie 25.861.000 zł, zaś dochody majątkowe – 9.657.073,09 zł. 

Planowane dochody obejmują: 

1. dochody własne          
           6.246.040,00 
w tym: 
� ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych      

     200.000 
� za użytkowanie wieczyste nieruchomości       

       12.000 
� za dzierżawę mienia komunalnego       

         80.000 
� ze sprzedaży majątku gminy (gruntów i budynków)     

 1.000.000 
� związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej ( za dowody osobiste oraz z tytułu świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego)        
           2.000 

� z tytułu wykonywania czynności płatnika       
    3.000 

� z podatków i opłat lokalnych        
     3.082.900 

� z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  1.862.000 
� z tytułu odsetek na rachunkach bankowych      

        3.140 
� wpływy z opłaty produktowej        

          1.000 
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2. subwencję ogólną          
        15.421.677,00 

3. dotacje celowe z budżetu państwa:        
      5.193.283,00 
w tym: 
� na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej    105.208 
� na prowadzenie stałego rejestru wyborców      

        1.575 
� na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej     

 5.086.500 

4. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej      
    8.657.073,09 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Wiązownica 
z dnia  2008 r.   

WYDATKI 
BUDŻETU GMINY WIĄZOWNICA 

NA ROK 2009 

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 

Dz. Rozdział TREŚĆ Plan na 2009 r. 
w złotych 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 28.000 
 01008 Meliorację wodne 20.540 

 Wydatki bieżące: 20.540 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000 

01030 Izby rolnicze: 7.460 
 Wydatki bieżące 7.460 

020  LEŚNICTWO 300.000 
 02001 Gospodarka leśna 300.000 

 Wydatki bieżące: 300.000 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.000 

400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ 145.531 

 40002 Dostarczanie wody 145.531 
 Wydatki bieżące, w tym: 45.531 

- dotacja przedmiotowa dla zakładu gospodarki komunalnej na pokrycie 
różnicy cen wody  

45.531 

Wydatki majątkowe: 100.000 
600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.145.958,20 

 60004 Lokalny transport zbiorowy 140.000 
 Wydatki bieżące: 140.000 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 101.000 
 Wydatki bieżące: 1.000 

Wydatki majątkowe: 100.000 
60016 Drogi publiczne gminne 3.754.958,20 

 Wydatki bieżące: 275.999,82 
z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.000 
Wydatki majątkowe 3.478.958,38 

60017 Drogi wewnętrzne 100.000 
 Wydatki bieżące: 100.000 

z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000 
60095 Pozostała działalność 50.000 

 Wydatki bieżące: 50.000 
z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.000 

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.670.000 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.670.000 

 Wydatki bieżące: 350.000 
  z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  35.000 

Wydatki majątkowe: 1.320.000 
710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 310.000 

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50.000 
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  Wydatki bieżące: 50.000 
 z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.000 
 71035 Cmentarze 260.000 
  Wydatki majątkowe: 260.000 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.536.071 
 75011 Urzędy wojewódzkie 122.000 

 Wydatki bieżące 122.000 
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 113.000 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120.000 
 Wydatki bieżące 120.000 

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.230.000 
 Wydatki bieżące 2.055.000 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.620.000 
 Wydatki majątkowe: 175.000 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 59.000 
 Wydatki bieżące: 59.000 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.000 
75095 Pozostała działalność 5.071 

 Wydatki bieżące 5.071 
751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 
1.575 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 1.575 

 Wydatki bieżące 1.575 
  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.575 

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

155.000 

 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15.000 
 Wydatki bieżące 15.000 

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: 
- zakup paliwa dla komisariatu w Wiązownicy – 5.000 
- zakup wyposażenia nowowybudowanego obiektu Komendy Powiatowej 
Policji w Jarosławiu - 10.000 

(dotacja na podstawie art. 13 ustawy o Policji) 

 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 132.000 
 Wydatki  bieżące: 132.000 

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.000 
75421 Zarządzanie kryzysowe 8.000 

 Wydatki  bieżące: 8.000 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.000 

756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

50.000 

 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych 50.000 

 Wydatki bieżące: 50.000 
w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i bezosobowe 30.000 

757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 264.000 
 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 264.000 



 11

  Wydatki bieżące 264.000 
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 264.000 

758  RÓŻNE ROZLICZENIA 365.000 
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 365.000 

Wydatki bieżące: 350.000 
w tym: 
- rezerwa ogólna 50.000 
- rezerwa celowa na: 315.000 

• inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Gminy 100.000 
• remonty w jednostkach oświatowych 50.000 
• realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 
• odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi 

szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia 
awansu zawodowego, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 

155.000 

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.490.840 
 80101 Szkoły podstawowe 7.702.540 

Wydatki bieżące, w tym: 6.297.540 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.019.340 
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 10.300  

Wydatki majątkowe: 1.405.000 
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 563.200 

 Wydatki bieżące, w tym: 563.200 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 490.800 
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.130  

80104 Przedszkola 187.000 
 Wydatki bieżące, w tym:: 187.000 

- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Szówsku  184.000 zł., 
46 dzieci po 4.000  = 184.000 

184.000 

- dotacja (zwrot) dla Gminy Miejskiej w Jarosławiu tytułu uczęszczania 
dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Jarosławia dla Miasta 
Jarosławia z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy do niepublicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

3.000 

80110 Gimnazja 2.560.440 
 Wydatki bieżące, w tym: 2.560.440 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.092.140 
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4.680  

80113 Dowożenie uczniów do szkół 227.900 
 Wydatki bieżące 227.900 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.400 
w tym - dotacja na dowóz uczniów niepełnosprawnych dla podmiotu 
wybranego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 41.000 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54.260 
 Wydatki bieżące 54.260 

80148 Stołówki szkolne 146.700 
 Wydatki bieżące 146.700 
 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 141.400 

80195 Pozostała działalność 48.800 
 Wydatki bieżące 48.800 
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851  OCHRONA ZDROWIA 120.000 
 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000 
  Wydatki bieżące 10.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 110.000 
 Wydatki bieżące 110.000 

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.000 
852  POMOC SPOŁECZNA 5.409.200 

 85202 Domy pomocy społecznej 17.000 
 Wydatki bieżące 17.000 

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

4.469.400 

 Wydatki bieżące 4.469.400 
w tym:  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( z tego składki na 

ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie 
pielęgnacyjne – 40.000 ) 

126.000 

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 

9.100 

 Wydatki bieżące 9.100 

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

258.700 

 Wydatki bieżące: 258.700 
- środki gminy 40.000  
- środki z dotacji na zadania zlecone  76.100  
- środki z dotacji na zadania własne 142.600  

85215 Dodatki mieszkaniowe 50.000 
 Wydatki bieżące 50.000 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 290.000 
 Wydatki bieżące: 290.000 

- środki z dotacji na zadania własne 150.300  
- środki z gminy 139.700  

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 260.000 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.000 
 Wydatki bieżące 1.000 

85295 Pozostała działalność 314.000  
 Wydatki bieżące, w tym: 314.000  

1) realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” 300.000 

- środki pochodzące z dotacji 239.000  
- środki własne gminy 61.000  

2) prace społecznie użyteczne 14.000 
854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.000 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4.000 
 Wydatki bieżące: 

- pomoc materialna o charakterze socjalnym 
4.000 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11.328.897,89 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.587.897,89 

 Wydatki bieżące, w tym: 312.497 
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  Dotacja przedmiotowa dla zakładu gospodarki komunalnej na pokrycie 
różnicy cen ścieków  312.497 

Wydatki majątkowe: 10.275.400,89 
90003 Oczyszczanie miast i wsi 70.000 

 Wydatki bieżące: 70.000 
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 670.000 
 Wydatki bieżące 370.000 

Wydatki majątkowe: 300.000 
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 
1.000 

Wydatki bieżące 1 000 
921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 381.000 

 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury 5.000 
 Wydatki bieżące 5.000 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 326.000 
 Wydatki bieżące: 326.000 

w tym: dotacja podmiotowa z budżetu  dla samorządowej instytucji kultury  326.000 
92116 Biblioteki 50.000 

 Wydatki bieżące: 50.000 
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla biblioteki podległej 

samorządowej instytucji kultury 50.000 

926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT 985.000 
 92601 Obiekty sportowe 635.000 

 Wydatki bieżące: 100.000 
Wydatki majątkowe: 535.000 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 350.000 
 Wydatki bieżące, w tym: 350.000 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.000 
- dotacje dla podmiotów wybranych w trybie ustawy o pożytku publicznym i 
o wolontariacie na: 

258.000 

1. organizację rozgrywek ligowych w piłce nożnej dla seniorów i 
młodzieży, z czego w miejscowościach: 

253.000 

Wiązownica 60.000 
Szówsko 50.000 
Zapałów 35.000 
Piwoda 35.000 
Ryszkowa Wola 20.000 
Mołodycz 20.000 
Cetula 18.000  
Manasterz 15.000  

2. organizację rozgrywek o Puchar Wójta w piłce nożnej 5.000 
RAZEM WYDATKI 39.690.073,09 
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OBJAŚNIENIA 
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2009 

w zakresie wydatków 

Wydatki na 2009 zaplanowano w wysokości 39.690.073,09 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 21.743.713,82 zł, 
wydatki majątkowe w kwocie 17.946.359,27 zł. Zostały one określone w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. 

Wysokość wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco: 

- Rolnictwo i Łowiectwo 28.000 
- Leśnictwo 300.000 
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 145.531 
- Transport i łączność 4.145.958,20 
- Gospodarka mieszkaniowa 1.670.000 
- Działalność  usługowa 310.000 
- Administracja publiczna 2.536.071 
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
  i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.575 
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 155.000 
- Wydatki związane z poborem podatków  50.000 
- Obsługa długu publicznego  264.000 
- Rezerwa ogólna i rezerwy celowe 365.000 
- Oświata i wychowanie 11.490.840 
- Ochrona zdrowia 120.000 
- Pomoc społeczna 5.409.200 
- Edukacyjna opieka wychowawcza 4.000 
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.328.897,89 
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 381.000 
- Kultura fizyczna i sport 985.000 

W działach i rozdziałach zaplanowanych wydatków występują następujące pozycje: 

Dział 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Zaplanowano wydatki w kwocie 28.000 zł, z czego na utrzymanie i odnawianie gminnych rowów melioracyjnych na 
gruntach komunalnych kwotę 20.540 zł, zaś na obowiązkowe wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 
planowanych wpływów podatku rolnego kwotę 7.460 zł. 

Dział 020  LEŚNICTWO 

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 300.000 zł na utrzymanie lasów komunalnych, pokrycie kosztów 
pozyskania drewna, opłacenie podatku leśnego a także wydatków na utrzymanie zwierzyny łownej bytującej na terenie 
gminy. Uwzględniono 10% wzrost wynagrodzeń pracowników. 

Dział 400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 

Zaplanowane w łącznej wysokości 145.531 zł wydatki to: 
�  dotacja przedmiotowa dla zakładu gospodarki komunalnej na pokrycie różnicy ceny wody w kwocie 45.531 zł 

(0,15 zł do 1 m³) 
� wydatki majątkowe na rozbudowę sieci wodociągowych w kwocie 100.000 zł 

Dział 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 4.145.958,20 zł. Z kwoty tej przypada na usługi transportu publicznego 
na terenie gminy 140.000 zł.  
W ramach rozdziału Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 101.000 zł, w tym za 
umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Sieniawa – Jarosław w kwocie 1.000 zł oraz 
pomoc finansową dla samorządu województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Jarosław – Lublin w 
kwocie 100.000 zł. 
Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 3.754.958,20 zł, z czego  na wydatki bieżące kwotę 
275.999,82 zł, zaś na wydatki majątkowe kwotę 3.478.958,38 zł. W wydatkach bieżących uwzględniono utrzymanie 
zimowe dróg w wysokości 30.399,82 zł, koszenie traw przy drogach w kwocie 15.000 zł oraz remonty nawierzchni dróg, 
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placów, bieżące naprawy, oznakowanie ulic, udrożnienie przepustów itp. w łącznej kwocie 230.600 zł, w tym dla 
miejscowości: 
- Wiązownica 37.980 zł 
- Manasterz 14.340 zł 
- Radawa 7.400 zł 
- Cetula 11.400 zł 
- Mołodycz 12.840 zł 
- Zapałów 27.680 zł 
- Wólka Zapałowska 1.680 zł 
- Surmaczówka 4.120 zł 
- Ryszkowa Wola 15.760 zł 
- Piwoda 24.080 zł 
- Szówsko  64.880 zł 
- Nielepkowice 8.440 zł 

Podziału środków dla poszczególnych miejscowości na utrzymanie dróg publicznych gminnych dokonano według liczby 
mieszkańców, licząc po 20 zł na 1 mieszkańca. 
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania inwestycyjne: 
� budowę drogi gminnej nr G 011853  Manasterz -Ryszkowa Wola na odcinku Radawa – Cetula w km. 7+608,5 -

10+889,7 na kwotę 2.578.958,38 zł 
� przebudowę drogi gminnej na odcinku nr G 011874 na odcinku w km. 0+000 -2+808 w miejscowości Szówsko na 

kwotę 900.000 zł. 
Na drogi wewnętrzne zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na polepszenie jakości dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych oraz dróg wewnętrznych. 
W rozdziale Pozostała działalność ujęto wydatki na utrzymanie promów gminnych, w tym na remonty, energię 
elektryczną oraz wydatki na sprzątanie przystanków komunikacji publicznej w łącznej kwocie 50.000 zł. 

Dział 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.670.000 zł, z czego na wydatki majątkowe kwotę 1.320.000 zł. W ramach 
wydatków bieżących planuje się wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, uregulowaniem stanu 
prawnego gruntów i budynków a w szczególności: podziały działek, wyceny rzeczoznawców, opłaty za wieczyste 
użytkowanie, opłacenie energii, opłacenie podatków lokalnych od posiadanych nieruchomości oraz remonty budynków 
komunalnych. 
Planuje się wykonanie remontów na kwotę 40.000 zł, w tym: 
- remizo – świetlicy w Mołodyczu w kwocie 20.000 zł 
- świetlicy w Nielepkowicach w kwocie 20.000 zł 
W ramach wydatków majątkowych planuje się zadania inwestrycyjne: 
� kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej - centrum wsi Szówsko w kwocie 1.200.000 zł 
� budowę grzybka w Piwodzie w kwocie 30.000 zł 
� budowę grzybka w Manasterzu w kwocie 30.000 zł 
� budowę sceny w Radawie w kwocie 30.000 zł 
� budowę kładki w Radawie w kwocie 30.000 zł. 

Dział 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu w kwocie 50.000 zł oraz wydatki majątkowe na budowę domu pogrzebowego na cmentarzu 
komunalnym w Wiązownicy w wysokości 250.000 zł i budowę ogrodzenia cmentarza komunalnego w Piwodzie w 
kwocie 10.000 zł. 

Dział 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 2.536.071 zł obejmują: 
� wydatki na  realizację zadań zleconych gminie ustawami ( m. in. ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu 

cywilnego, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej ) w kwocie 122.000 zł 
� obsługę Rady Gminy (wypłatę zryczałtowanych diet dla przewodniczącego Rady Gminy, radnych oraz diet dla 

sołtysów biorących udział w sesjach, wydatki rzeczowe związane z obsługą organów gminy) w kwocie 120.000 zł 
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� utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie 2.230.000 zł, z czego na wydatki bieżące przypada 
kwota 2.055.000 zł, zaś na wydatki majątkowe kwota 175.000 zł.  
W wydatkach bieżących ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, łącznie z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi, w wysokości 1.620.000 zł. Uwzględniono 10 % wzrost 
wynagrodzeń. 

Wydatki rzeczowe na rok 2009 wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkową 
składką na PFRON planuje się w wysokości 435.000 zł. Wydatki te obejmują m.in.: koszty delegacji służbowych, 
zakupu materiałów biurowych, druków i wyposażenia, koszty energii elektrycznej i gazowej, usługi pocztowe, usługi 
telefoniczne, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe, remont częściowy budynku, prowizje bankowe, koszty 
ubezpieczenia majątku. 

� promocję jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59.000 zł, w ramach której będą finansowane koszty 
ogłoszeń prasowych, utrzymania strony internetowej gminy, wydawania biuletynu informacyjnego, folderów oraz 
zorganizowania koncertu „Dni Radawy” w ramach promocji gminy 

�  składki członkowskie z tytułu udziału gminy w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych oraz w Związku Gmin 
Ziemi Przeworskiej w kwocie 5.071 zł. 

W rozdziale Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) zostały również zaplanowane wydatki 
majątkowe w kwocie 175.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: 
� realizację projektu "Podkarpacki system e-administracji publicznej PSeAP w wysokości 55.000 zł 
� wykonanie elewacji oraz dachu na budynku Urzędu Gminy w wysokości 120.000 zł. 

DZIAŁ 751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

Zaplanowano wydatki w wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyślu  na 
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.575 zł. 

DZIAŁ 754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 155.000 zł z przeznaczeniem na: 
� wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (art.13 ustawy o Policji) w kwocie 15.000 zł, w tym na zakup paliwa dla 

komisariatu w Wiązownicy – 5.000 zł oraz na zakup wyposażenia nowowybudowanego obiektu Komendy 
Powiatowej Policji w Jarosławiu – 10.000 zł 

� utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w kwocie 132.000 zł 
� potrzeby zarządzania kryzysowego w Gminie w wysokości 8.000 zł a w szczególności na organizowanie i 

prowadzenie szkoleń, ćwiczeń z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia, usuwanie skutków zagrożeń 
wynikających z sytuacji kryzysowych, wykonywanie wszelkich przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego 
funkcjonowania gminy. 

Dział 756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 50.000 zł na prowizje za inkaso podatków, koszty egzekucji, opłat sądowych, 
opłat pocztowych, zakup niezbędnych materiałów i druków. 

Dział 757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Zaplanowano wydatki w wysokości 264.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu oraz od 
planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. 

Dział 758  RÓŻNE  ROZLICZENIA 

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna w wys. 50.000 zł oraz rezerwa celowa w wysokości  315.000 zł. 
Rezerwa celowa została utworzona na: 
� inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Gminy w kwocie 100.000 zł,  
� remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 50.000 zł 
� realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł, 
� odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z 

tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 155.000 zł. 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Na zadania oświatowe Gmina zabezpiecza kwotę 11.490.840 zł oraz rezerwę celową w wys. 205.000 zł, zaś 
planowana subwencja oświatowa na 2009 r. wynosi 8.842.349 zł. Do zadań oświatowych wraz z inwestycjami 
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oświatowymi z budżetu gminy dofinansowanie wynosi kwotę  2.853.491 zł a do zadań bieżących wynosi kwotę 
1.448.491 zł.  
W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie art.72 ust.1 Karty Nauczyciela w kwocie 
16.110 złotych. Uwzględniono w wydatkach planowaną ustawowo podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla 
pracowników administracyjnych w szkołach w wysokości 10%. 
Wydatki bieżące jednostek oświatowych obejmują między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy 
dydaktycznych, zakup energii,(gaz, woda, energia elektryczna), zakup usług (remontowe, transportowe), delegacje 
służbowe, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące remonty budynków 
oświatowych. 
Wydatki te zaplanowano w wysokości: 
� dla szkół podstawowych - 6.297.540 zł 
� dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 563.200 zł 
� dla gimnazjów – 2.560.440 zł. 
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.405.000 zł i obejmują: 
� modernizację szkoły podstawowej w Wiązownicy w wysokości 1.250.000 zł 
� modernizację Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Szówsku w kwocie 150.000 zł 
� wykonanie ogrodzenia szkoły podstawowej w Manasterzu w wysokości 5.000 zł. 
Stosownie do złożonego wniosku, zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano dotację podmiotową dla 
przedszkola niepublicznego w Szówsku dla 46 uczniów po 4.000 zł rocznie na 1 dziecko w łącznej wysokości 184.000 zł. 
Ponadto została zaplanowana dotacja dla Gminy Miejskiej w Jarosławiu z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy 
Wiązownica do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Jarosławia zgodnie z zawartym 
porozumieniem w kwocie 3.000 zł. 
Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wiązownica, tj. dowóz zorganizowany oraz bilety miesięczne dla uczniów 
zaplanowano kwotę 186.900 zł. 
Na rok 2009 zaplanowano też dotację na dowóz dzieci niepełnosprawnych w wysokości 41.000 zł dla podmiotu 
wybranego w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (otwarty konkurs ofert). 
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela) zaplanowano środki w wysokości 
54.260 zł ( 1% planowanego funduszu płac) na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli a w 
szczególności: koszty kursów, seminariów,  zwrot czesnego dla nauczycieli. Nie ujęto wydatków na organizację 
doradztwa metodycznego z powodu braku nauczycieli - doradców metodycznych. 
Wydatki na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 146.700 zł, z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi w wysokości 141.400 zł, zakup środków czystości do świetlic, odpis 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
W rozdziale Pozostała działalność  zaplanowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 
nauczycieli emerytów w kwocie 48.800 zł. 

Dział 851  OCHRONA ZDROWIA 

W dziale 851 ujęto wydatki w kwocie 120.000 zł na : 
1) wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 10.000 
2) realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi –110.000 

Dział 852  POMOC SPOŁECZNA 

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5.409.200 zł, zarówno  na zadania własne jak i zlecone gminie na 
podstawie ustaw.  
Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują: 
� koszty pobytu osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej w kwocie 17.000 zł 
� wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych 
w kwocie 4.469.400 zł. (zadanie zlecone) 

� opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) w kwocie 9.100 zł 

� wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 258.700 zł 
� wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 50.000 zł 
� utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 290.000 zł, z czego na pokrycie kosztów wynagrodzeń i 

pochodnych zostało zaplanowana kwota 260.000 zł, z uwzględnieniem 10 % wzrostu wynagrodzeń oraz 
zatrudnieniem dodatkowo 1 pracownika socjalnego 

� wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (obowiązkowe zadanie Gminy) w kwocie 1.000 zł 
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� wydatki na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 
300.000 zł oraz wypłatę świadczeń dla zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych w kwocie 14.000 zł. 

Dział 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Wydatki dotyczą pomocy uczniom o charakterze socjalnym i zostały zaplanowane w kwocie 4.000 zł. 

Dział 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

W ramach rozdziału Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 312.497 zł, które 
obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do ścieków oraz wydatki majątkowe w kwocie 
10.275.400,89 zł na zadania inwestycyjne: 
� budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Zapałów, Piwoda, Wiązownica – 

7.090.802,65 zł 
� rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Wiązownicy – 3.134.598,24 zł 
� rozbudowa sieci kanalizacyjnych – 50.000 zł. 
W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zabezpieczono środki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy ( w tym 
na utylizację padłych, bezdomnych zwierząt.) w kwocie 70.000 zł. 
Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy oraz na konserwację punktów oświetleniowych zaplanowano łącznie 
kwotę 670.000 zł, w tym kwotę 300.000 zł na wydatki majątkowe – projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego. 
Środki uzyskane z opłat produktowych w kwocie 1.000 zł  przeznacza się na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. 

Dział 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

W dziale 921 ujęto 
� dotację podmiotową dla Instytucji Kultury - Gminnego Centrum Kultury w kwocie 326.000 zł oraz dla bibliotek w 

kwocie 50.000 zł.  
� środki na organizację imprez i uroczystości nie objętych działalnością Centrum Kultury w kwocie 5.000 zł. 

Dział 926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

W ramach działu zaplanowano wydatki: 
� bieżące na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy (energia, woda, drobne remonty, itp.) w kwocie 

100.000 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 535.000 zł na: 
- budowę budynku zaplecza sportowego w Piwodzie – 20.000 zł 
- budowa budynku zaplecza sportowego w Zapałowie - 15.000 zł 
- rozbudowę stadionu w Wiązownicy 500.000 zł 

� na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w kwocie 350.000 zł, w tym na: 
- sport szkolny (wydatki rzeczowe) – 15.000 zł 
- organizację zajęć sportowych dla dorosłych - 15.000 zł 
- dotacje dla podmiotów wybranych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na organizację 

rozgrywek ligowych w piłce nożnej dla seniorów i młodzieży w kwocie 253.000 zł oraz na organizację 
rozgrywek o Puchar Wójta w piłce nożnej w kwocie 5.000 zł. 

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na 2009 rok wynosi  39.690.073,09 zł 
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr  Rady Gminy 
Wiązownica 
z dnia  2008 r.  

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

DOCHODY 

Dział Rozdział TREŚĆ Kwota 
w złotych 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 105.208 
75011 Urzędy wojewódzkie 105.208 

Dochody bieżące: 105.208 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 105.208 

751  URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

1.575 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

1.575 

Dochody bieżące: 1.575 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 1.575 

852  POMOC SPOŁECZNA 4.554.600 

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

4.469.400 

Dochody bieżące: 4.469.400 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 4.469.400 

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 

9.100 

Dochody bieżące: 9.100 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 9.100 

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

76.100 

Dochody bieżące: 76.100 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 76.100 

RAZEM: 4.661.383 
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WYDATKI 

Dział Rozdział TREŚĆ Kwota 
w złotych 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 105.208 

 75011 Urzędy wojewódzkie 105.208 

Wydatki bieżące: 105.208 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100.000 

751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

1.575 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

1.575 

Wydatki bieżące: 1.575 

  w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.575 

852  POMOC SPOŁECZNA 4.554.600 

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

4.469.400 

Wydatki bieżące: 4.469.400 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 126.000 

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 

9.100 

Wydatki bieżące: 9.100 
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe  76.100 

Wydatki bieżące: 76.100 

RAZEM: 4.661.383 



 21

Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr  Rady Gminy 
Wiązownica 
z dnia  2008 r.  

Przychody i rozchody  
budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

PRZYCHODY 

Paragraf T r e ś ć Kwota 
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym 
4.900.000 

RAZEM 4.900.000 

ROZCHODY 

Paragraf T r e ś ć Kwota 
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 728.000 

RAZEM 728.000 

Załącznik Nr 5 
do Uchwały Nr  Rady Gminy 
Wiązownica 
z dnia  2008 r.  

PRZYCHODY I WYDATKI 
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 

w 2009 r. 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY WIĄZOWNICA 

DZIAŁ ROZDZIAŁ T R E Ś Ć KWOTA  
w złotych 

900 
 

GOSPODARKA KOMUNALNA 
 I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.603.716 

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1.603.716 

 

z czego:  
Stan funduszu obrotowego na początku roku 70.000 
Przychody: 1.533.716 
w tym:  
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na wydatki bieżące 358.406 
z czego: 
- do 1m 3  wody po 0,15 zł. = 45.531 zł. 

- do 1m 3 ścieków po 2,81 zł. = 311.446 zł. 
- do 1m 3 ścieków dowożonych po 1,36 zł. = 1.429 zł. 

 

Wydatki 1.503.716 
Stan funduszu obrotowego na koniec roku 100.000 
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Załącznik Nr 6 
do Uchwały Nr  Rady Gminy 
Wiązownica 
z dnia  2008 r.  

PRZYCHODY  I  WYDATKI 
DOCHODÓW WŁASNYCH 

DZIAŁ ROZDZIAŁ T R E Ś Ć KWOTA 
801  Oświata i wychowanie 111.000 

80148 Stołówki szkolne 111.000 

 

Stan funduszu obrotowego na początku roku 6.000 
Przychody   105.000 
Wpłaty korzystających z wyżywienia w stołówkachach 63.000 
Wpływy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie uczniów 41.900 
Odsetki bankowe 100 
Wydatki 105.000 
Zakup żywności do stołówek  105.000 
Stan funduszu obrotowego na koniec roku 6.000 

Załącznik Nr 7 
do Uchwały Nr  Rady Gminy 
Wiązownica 
z dnia  2008 r.  

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009 

Przychody 

Lp. Treść Kwota 

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r. 1.500 

2. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  9.500 

RAZEM 11.000 

Wydatki 

Lp. Treść Kwota 

1. Badanie czystości wody w zalewie 4.000 

2. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień 2.500 

3. Szkolenia z zakresu ochrony środowiska 1.000 

4. Atestacja opryskiwaczy 2.000 

5. Likwidacja „dzikich składowisk śmieci” 1.000 

 Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.   500 

RAZEM 11.000 
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Załącznik Nr 8 
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Wiązownica 
z dnia  2008 r. 

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

Lp. Dział 
Rozdział 

Nazwa zadania Kwota w zł 

1. 
400 

40001 Rozbudowa sieci wodociągowych 100.000,00 

2. 600 
60016 

Budowa drogi gminnej nr G 011853 Manasterz -Ryszkowa Wola na 
odcinku Radawa – Cetula w km. 7+608,5 - 10+889,7 2.578.958,38 

3. 600 
60013 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Wiązownicy (pomoc 
finansowa dla samorządu województwa) 

100.000,00 

4. 
600 

60016 
Przebudowa drogi gminnej nr G 011874 na odcinku w km. 0+000 - 
2+808 w miejscowości Szówsko 900.000,00 

5. 700 
70005 Budowa grzybka w Piwodzie 30.000,00 

6. 700 
70005 

Budowa grzybka w Manasterzu 30.000,00 

7. 
700 

70005 Budowa sceny w Radawie 30.000,00 

8. 700 
70005 Budowa kładki w Radawie 30.000,00 

9. 700 
70005 

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej - centrum wsi Szówsko 1.200.000,00 

10. 
710 

71035 Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Wiązownicy 250.000,00 

11. 710 
71035 Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Piwodzie 10.000,00 

12. 750 
75023 

Realizacja projektu "Podkarpacki system e-administracji publicznej 
PSeAP” 

55.000,00 

13. 
750 

75023 Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku Urzędu Gminy 120.000,00 

14. 801 
80101 Modernizacja szkoły podstawowej w Wiązownicy 1.250.000,00 

15. 801 
80101 

Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Szówsku 150.000,00 

16. 
801 

80101 Wykonanie ogrodzenia szkoły podstawowej w Manasterzu 5.000,00 

17. 900 
90001 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: 
Zapałów, Piwoda, Wiązownica 7.090.802,65 

18. 900 
90001 

Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w 
Wiązownicy 

3 134 598,24 

19. 
900 

90001 Rozbudowa sieci kanalizacyjnych 50.000,00 

20. 900 
90015 Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego 300.000,00 

21. 926 
92601 

Budowa budynku zaplecza sportowego w Piwodzie 20.000,00 

22. 
926 

92601 Budowa budynku zaplecza sportowego w Zapałowie 15.000,00 

23. 926 
92601 Rozbudowa stadionu w Wiązownicy 500.000,00 

OGÓŁEM 17.949.359,27 
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LIMITY WYDATKÓW 
na wieloletnie programy inwestycyjne, których jednostką organizacyjną realizującą programy jest 

Urząd Gminy w Wiązownicy 

Lp. Nazwa programu, cel, 
okres realizacji 

Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 
zadania 

Źródło 
finansowania 

Łączne nakłady 
finansowe 

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań 

2009 r. 

  1 6 4 5 8 
1. Budowa dróg 

gminnych oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej 
na terenie gminy 
Wiązownica 

cel programu: poprawa 
systemu komunikacji 
publicznej i gospodarki 
wodno-ściekowej na 
terenie gminy Wiązownica 

okres realizacji 
programu: 

2008-2010 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami w miejscowościach: 
Zapałów, Piwoda, Wiązownica 

2008-2010 Razem 
z tego: 
Dotacja z EFRR 
Budżet gminy 

10 945 487,58 7 090 802,65

5 255 370,27 
5 690 117,31 

3 784 503,10
3 306 299,55

Budowa drogi gminnej nr G 
011853 Manasterz -Ryszkowa 
Wola na odcinku Radawa – Cetula 
w km. 7+608,5 - 10+889,7 

2009 Razem 
z tego: 
Dotacja z EFRR 
Budżet gminy 

2 578 958,38 
 

1 805 270,87 
773 687,51 

2 578 958,38

1 805 270,87
773 687,51

Przebudowa drogi gminnej nr G 
011874 na odcinku w km. 0+000 
- 2+808 w miejscowości Szówsko 

2008-2009 Razem 
z tego: 
Dotacja z budżetu 
państwa 
Budżet gminy 

910 000,00 
 

450 000,00 
 

460 000,00 

900 000,00

450 000,00

450 000,00
Rozbudowa mechaniczno – 
biologicznej oczyszczalni ścieków 
w Wiązownicy 

2009-2010 Razem 
z tego: 
Dotacja z EFRROW 
Budżet gminy 

8 474 164,90 
 

4 237 082,45 
4 237 082,45 

3 134 598,24

1 567 299,12
1 567 299,12
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Prognoza łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 r. i lata następne wynikającej z planowanych i 
zaciągniętych zobowiązań 

l.p. rodzaj 
danych: 

lata spłaty pożyczek i kredytów 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I. 
prognozowane 
dochody, w 
tym: 

35 518 
073,09 

31 
602 
000 

26 
800 
000 

27 
000 
000 

27 300 
000 

27 600 
000 

27 800 
000 

28 000 
000 

28 200 
000 

28 300 
000 

  bieżące 25 861 
000,00 

26 
200 
000 

26 
500 
000 

26 
700 
000 

27 000 
000 

27 300 
000 

27 500 
000 

27 700 
000 

27 900 
000 

28 000 
000 

  
majątko

we 
9 657 

073,09 

5 
402 
000 

300 
000 

300 
000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

II. prognozowane 
wydatki, w tym: 

39 690 
073,09 

30 
391 
000 

26 
114 
000 

26 
329 
000 

26 848 
000 

27 148 
000 

27 348 
000 

27 548 
000 

27 748 
000 

27 960 
000 

a) bieżące 21 740 
713,82 

21 
900 
000 

22 
200 
000 

22 
500 
000 

22 800 
000 

23 000 
000 

23 200 
000 

23 400 
000 

23 600 
000 

24 000 
000 

b) majątko
we 

17 949 
359,27 

8 
491 
000 

3 
914 
000 

3 
829 
000 

4 048 
000 

4 148 
000 

4 148 
000 

4 148 
000 

4 148 
000 

3 960 
000 

III. 
Przychody z 
tytułu kredytów 
i pożyczek 

4 900 
000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. rozchody:                     

1. 

spłata 
zaciągniętych 
kredytów i 
pożyczek, 
w tym: 

605 
000,00 

565 
000 

15 
100 0 0 0 0 0 0 0 

a) raty 540 
000,00 

540 
000 

15 
000 

0 0 0 0 0 0 0 

b) odsetki 65 000,00 
25 

000 100 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

spłata kredytów 
i pożyczek 
planowanych 
do zaciągnięcia 
w 2009 r., 
w tym: 

390 
000,00 

886 
000 

848 
000 

811 
000 564 000 544 000 525 000 505 000 485 000 439 000 

a) raty 
188 

000,00 
671 
000 

671 
000 

671 
000 452 000 452 000 452 000 452 000 452 000 439 000 

b) odsetki 202 
000,00 

215 
000 

177 
000 

140 
000 112 000 92 000 73 000 53 000 33 000 0 

3. Suma pozycji 
(1+2), w tym: 

995 
000,00 

1 
451 
000 

863 
100 

811 
000 564 000 544 000 525 000 505 000 485 000 439 000 

a) raty 
728 

000,00 

1 
211 
000 

686 
000 

671 
000 452 000 452 000 452 000 452 000 452 000 439 000 

b) odsetki 264 
000,00 

240 
000 

177 
100 

140 
000 112 000 92 000 73 000 53 000 33 000 0 
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V. dane 
uzupełniające:                     

1. 

stan zadłużenia 
z tytułu 
kredytów 
i pożyczek na 1 
stycznia danego 
roku: 

1 095 
000,00 

5 
267 
000 

4 
056 
000 

3 
370 
000 

2 699 
000 

2 247 
000 

1 795 
000 

1 343 
000 891 000 439 000 

2. 

udzielone 
poręczenia wg 
stanu na dzień 
1 stycznia 
danego roku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI. 

Łączna kwota 
spłat rat 
kredytów i 
pożyczek wraz z 
odsetkami (w 
%) 

2,79% 
4,59

% 
3,22

% 
3,00

% 2,07% 1,97% 1,89% 1,80% 1,72% 1,55% 

VII. 

Łączna kwota 
długu Gminy na 
koniec roku 
kalendarzowego 
(w %) 

14,83% 12,8
3% 

12,5
7% 

10,0
0% 

8,23% 6,50% 4,83% 3,18% 1,56% 0,00% 
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Załącznik Nr 11 

Wykaz projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej  
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Lp. Nazwa 
programu 

Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 
zadania 

Źródło 
finansowania 

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Planowane wydatki 
budżetowe na realizację 
zadań inwestycyjnych na lata 2009 

r. 
2010 r. Razem 

(8+9) 
  1 6 4 5 8 9 11 
1. Regionalny 

Program 
Operacyjny 
Województwa 
Podkarpackiego 

Budowa sieci 
kanalizacji 
sanitarnej z 
przyłączami w 
miejscowościach: 
Zapałów, Piwoda, 
Wiązownica 

2008-
2010 

Razem 
z tego: 
Dotacja z EFRR 
Budżet gminy 

10 945 
487,58 

7 090 
802,65 

3 139 684,93 10 230 
487,58 

5 255 
370,27 
5 690 

117,31 

3 784 
503,10 
3 306 

299,55 

1 470 
867,17 
1 668 

817,76 

5 255 
370,27 
4 975 

117,31 

Budowa drogi 
gminnej nr G 
011853 
Manasterz -
Ryszkowa Wola 
na odcinku 
Radawa – Cetula 
w km. 7+608,5 - 
10+889,7 

2009 Razem 
z tego: 
Dotacja z EFRR 
Budżet gminy 

2 578 
958,38 

 
1 805 

270,87 
773 

687,51 

2 578 
958,38 

 
1 805 

270,87 
773 

687,51 

0,00 
 

0,00  
0,00 

2 578 
958,38 

 
1 805 

270,87 
773 

687,51 

2. Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

Rozbudowa 
mechaniczno – 
biologicznej 
oczyszczalni 
ścieków w 
Wiązownicy 

2009-
2010 

Razem 
z tego: 
EFRROW 
Budżet gminy 

8 474 
164,90 

 
4 237 

082,45 
4 237 

082,45 

3 134 
598,24 

 
1 567 

299,12 
1 567 

299,12 

5 339 566,66 
 

2 669 783,33 
2 669 783,33 

8 474 
164,90 

 
4 237 

082,45 
4 237 

082,45 
 

 


