Uchwała XXXIII/335/2006
Rady Gminy L u b a c z ó w
z dnia 10 marca 2006 r.
w sprawie bud etu gminy Lubaczów na 2006 r
Działaj c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, i pkt . 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó niejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2oraz art. 195 ust 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104
z pó niejszymi zmianami)
Rada Gminy Lubaczów
postanawia co nast puje
§1
1. Uchwali dochody i wydatki bud etowe gminy Lubaczów na 2006 r. w nast puj cych
kwotach:
- dochody bud etowe ogółem
- 18.525.103
- wydatki bud etowe ogółem
- 20.275.103
2. Podział prognozowanych dochodów wg ródeł i działów klasyfikacji okre la zał cznik
Nr 1 do uchwały.
3. Podział wydatków bud etowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji z wyodr bnieniem:
a/ wydatków bie cych w tym w szczegółowo ci:
- wynagrodze i pochodnych od wynagrodze
- dotacji
b/ wydatków maj tkowych
okre la zał cznik Nr 2 do Uchwały
4. Ustala si deficyt bud etu na 2006 r w kwocie 1.750.000 zł.
5. Ustala si spłat rat kredytów i po yczek w kwocie 388.000 zł.
6. ródłem sfinansowania deficytu bud etu ustala si rodki z kredytów zaci ganych
w bankach krajowych i po yczki w wysoko ci 1.750.000 zł
7. Ustala si :
a) przychody bud etu w wysoko ci 2.138.000 zł
w tym
- z kredytów i po yczek w wysoko ci 2.138.000 zł,
b) rozchody bud etu w wysoko ci 388.000 zł
w tym
- na spłat rat kredytów i po yczek w wysoko ci 388.000 zł,

c) w dostosowaniu do klasyfikacji bud etowej przychody i rozchody bud etu okre la
zał cznik Nr 3 do Uchwały.
8. Wyodr bnia si wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych
gminie oraz dotacje celowe zwi zane z realizacj tych zada w wysoko ci 3.440.635 zł jak
zał cznik Nr 4 do Uchwały
9. Ustala si dochody bud etu z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów
alkoholowych na kwot 62.000 zł i wydatków bud etu na realizacj zada uj tych
w Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na kwot 57.000 zł
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwot 5.000.
10. Wyodr bnia si rodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym
organizacj systemu doradztwa zawodowego w wysoko ci 1 % planowanych rocznych
rodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysoko ci 31.986 zł
jak zał cznik Nr 5 do Uchwały.
11. Ustala si w dziale 600 „Transport i ł czno ” rozdział 60013 „Drogi publiczne
wojewódzkie” wydatki maj tkowe na pomoc finansow w kwocie 13.250 zł oraz wydatki
bie ce na pomoc rzeczow w postaci dokumentacji projektowej o warto ci 10.000 zł dla
Województwa Podkarpackiego na realizacj nast puj cego zadania:
− Przebudowa skrzy owania drogi wojewódzkiej Sieniawa – Hrebenne Nr 867 w Baszni
Dolnej.
12. Ustala si w dziale 600 „Transport i ł czno ” rozdział 60014 „Drogi publiczne
powiatowe” wydatki maj tkowe w kwocie 250.000 zł na pomoc finansow dla Powiatu
w Lubaczowie na realizacj nast puj cych zada :
- modernizacja drogi powiatowej Opaka
w wysoko ci 40 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Karolówka wie
w wysoko ci 40 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Lisie Jamy – D browa
w wysoko ci 20 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Lubaczów - Basznia Dolna
w wysoko ci 50 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Lubaczów- Borowa Góra
w wysoko ci 50 000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Basznia - Wólka Horyniecka w wysoko ci 50 000 zł.
13. Ustala si w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska” rozdział 90095
„Pozostała działalno ” wydatki maj tkowe w kwocie 25.000 zł na pomoc finansow
w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Lubaczów na realizacj zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa pomnika Ojca wi tego Jana Pawła II w Lubaczowie".
§2
Ustala si wydatki na zadania inwestycyjne nie obj te wieloletnim programem
inwestycyjnym jak zał cznik Nr 6 do Uchwały.
§3
1. Ustala si limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne uj te w wykazie
stanowi cym zał cznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

2. Wyodr bnia si wydatki zwi zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2006 r.
w kwocie 2.615.222 zł, w tym na:
1. Program „Rozbudowa bazy o wiatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej
i rekreacyjnej w gminie Lubaczów w kwocie 2.026.500 zł w tym na zadania:
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej wraz z zagospodarowaniem
otoczenia szkoły – 1.226.500 zł,
w tym ze rodków Phare – 649.423 zł,
- Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie Centrum
Kulturalno-Rekreacyjnego – 800.000 zł,
w tym finansowane ze rodków Sektorowego Programu Operacyjnego ZPORR –
450.000 zł,
2. Program „Rozbudowa bazy o wiatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej
i rekreacyjnej w gminie Lubaczów – II etap w kwocie 462.000 zł w tym na zadanie:
- Budowa sali sportowej i gimnazjum wraz z modernizacj szkoły podstawowej
w Lisich Jamach – I etap – 462.000 zł,
3. Budowa i modernizacja urz dze zaopatrzenia w wod i poboru wody w kwocie
123.722 zł w tym na zadanie:
- Modernizacja stacji uzdatniania wody Mokrzyca – 123.722 zł,
4. Rozwi zanie gospodarki ciekowej w północnej cz ci gminy Lubaczów w kwocie
3.000 zł na zadanie:
- Kompleksowe rozwi zanie gospodarki ciekowej w aglomeracji Cieszanów i Zału e –
3.000 zł.
§4
Uchwala si plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2006 r w wysoko ci:
- przychody
4.500 zł
- wydatki
4.500 zł
jak zał cznik Nr 8 do Uchwały.
§5
Uchwala si plany przychodów i wydatków dla:
1. Gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Komunalne w Lubaczowie” na 2006 r.
w wysoko ci:
- przychody
150.000 zł
- wydatki
150.000 zł
jak zał cznik Nr 9 do Uchwały.
2. Zakładu bud etowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Zału u” na 2006 r.
w wysoko ci:
- przychody
60.098 zł
- wydatki
60.098 zł
jak zał cznik Nr 10 do Uchwały.
§6
1. Ustala si dotacje podmiotowe dla instytucji kultury rozliczaj cych si z bud etem gminy
w kwocie 552.491 zł:
− Gminny O rodek Kultury – 359.655 zł,
− Gminna Biblioteka Publiczna – 192.836 zł.

2. Ustala si dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie miedzy
gminami w kwocie 3.000 zł w tym dla Gminy Miejskiej w Przemy lu na zadanie
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Izba Wytrze wie w urawicy 3.000 zł.
§7
Tworzy si rezerw ogóln w bud ecie gminy Lubaczów na 2006 r w wysoko ci 30.000 zł.
§8
Upowa nia si Wójta Gminy Lubaczów do zaci gania zobowi za
wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w tym:

na sfinansowanie

1. Program „Rozbudowa bazy o wiatowej, sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej
w gminie Lubaczów – II etap w kwocie 806.084 zł w tym na zadanie:
- Budowa sali sportowej i gimnazjum wraz z modernizacj szkoły podstawowej
w Lisich Jamach – I etap w kwocie 799.084 zł (limit wydatków na 2007 r.),
2. Program „Budowa i modernizacja urz dze zaopatrzenia w wod i poboru wody” w tym na
zadanie:
- Modernizacja stacji uzdatniania wody Mokrzyca w kwocie 8.000 zł (limit wydatków
na 2007 r.),
3. Program „Rozwi zanie gospodarki ciekowej w północnej cz ci gminy Lubaczów”
w kwocie 607.501 zł w tym na zadanie:
- Kompleksowe rozwi zanie gospodarki ciekowej w aglomeracji Cieszanów i Zału e
w kwocie 607.501 zł (limit wydatków na 2007 r. – 602.501 zł, 2008 r. – 5.000 zł).
§9
Ustala si limit zobowi za z tytułu zaci ganych kredytów i po yczek w kwocie 3.138.000 zł
w tym na:
1. sfinansowanie przej ciowego deficytu bud etu w kwocie 1.000.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu bud etu w kwocie 1.750.000 zł,
3. sfinansowanie spłat zaci gni tych wcze niej rat kredytów i po yczek w kwocie 388.000 zł.
§ 10
Upowa nia si Wójta Gminy Lubaczów do:
1. Zaci gania kredytów i po yczek na pokrycie wyst puj cego w trakcie roku deficytu
bud etowego do maksymalnej wysoko ci 1.000.000 zł.
2. Wójt Gminy mo e samodzielnie zaci gn zobowi zania do sumy 900.000 zł.
3. Dokonywania przeniesie wydatków bud etowych mi dzy rozdziałami i paragrafami
z wyj tkiem przeniesie miedzy działami.
§ 11
Wykonanie uchwały zleca si Wójtowi Gminy Lubaczów.

§ 12
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza si
Lubaczów.

Komisji Bud etowej Rady Gminy

§ 13
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc od 1 stycznia 2006 r i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urz dowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicz cy Rady Gminy
Zbigniew Soro

Bud et Gminy Lubaczów na 2006 rok

Dz.
010
020
400
600
700
710
750
751
754
756

757
758
801
851
852
854
900
921
926

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Le nictwo
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi elektryczn ,
gaz i wod
Transport i ł czno
Gospodarka mieszkaniowa
Działalno usługowa
Administracja publiczna
Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa
Bezpiecze stwo publiczne i ochrona p. po .
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci
prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Ró ne rozliczenia
O wiata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
R A Z E M:

Dochody
1 000
245 000

Wydatki
11 794
133 520

4 266

166 343
1 153 956
70 600
147 000
1 954 142

170 819
61 730
1 505

1 505
117 000

3 394 146

450 000

51 319
101 500
32 500
8 769 497
62 000
4 247 263
616 718
1 053 755
715 491
869 200

18 525 103

20 275 103

9 215 669
790 461
3 799 400
167 005
224 102

Zał cznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.

Podział prognozowanych dochodów bud etowych wg ródeł i działów
klasyfikacji bud etowej na 2006 rok.

Dział
010

020

400

700

750

751

756

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Wpływy ze sprzeda y wyrobów
-sprzeda trawy z mienia
Le nictwo
Wpływy ze sprzeda y wyrobów
- sprzeda drewna
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi elektryczn , gaz i wod
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej
- wpłata ludno ci za wykonanie przył czy Bałaje
Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa,
jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- czynsz z tytułu eksploatacji sieci Bałaje Zakład Gazowniczy w Jarosławiu
Gospodarka mieszkaniowa
- wpływy z opłaty za wieczyste u ytkowanie nieruchomo ci gminy
- wpływy z dzier awy nieruchomo ci gruntowych gmin
- czynsz za najem lokali
- wpływy z dzier awy obwodów łowieckich
- wpływy ze sprzeda y mieszka i budynków gminy
- sprzeda drewna pozyskanego z pasów dróg gminnych i placów gminnych
Administracja publiczna
- dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z
zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami

Kwota w zł
1 000
1 000
245 000
245 000
4 266
3 900

366
170 819
2 214
22 698
13 907
4 000
127 000
1 000
61 730

60 430
1 300

- 5% dochodów za wydane dowody osobiste
Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s downictwa
- dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z
zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem

3 394 146

- wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
- wpływy z podatku od nieruchomo ci
- wpływy z podatku rolnego
- wpływy z podatku le nego
- wpływy z podatku od rodków transportowych
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty targowej

6 000
1 538 540
519 181
146 649
38 048
12 000
400

1 505

1 505

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du
terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw

3 000

758

801

852

854

900

926

- wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
- wpływy z ró nych opłat
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat
Ró ne rozliczenia
- cz
o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego
- cz
wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- cz
równowa ca subwencji ogólnej dla gmin
- pozostałe odsetki
O wiata i wychowanie
- czynsz dzier awny
- rodki Phare (umowa)
- wpływy z usług: ywienie w przedszkolach
- zwrot składek ZUS od dodatków mieszkaniowych
Pomoc społeczna
- dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z
zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami
- dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada
bie cych gmin (zwi zków gmin)
- wpływy za usługi opieku cze
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wpływy z usług
- zakup artykułów ywno ciowych
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej
- zwrot składek ZUS od dodatków mieszkaniowych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej- wykonanie
przył czy do budynku wg umowy
- wpływy z usług
- rozliczenie z lat ubiegłych wykonanie przył czy do budynku wg umowy oczyszczalnia + kanalizacja Zału e
Kultura fizyczna i sport
- dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego

30 000
12 000
16 000
62 000
24 380
9 000
848 948
126 500
1 500
9 215 669
5 741 261
3 247 033
225 375
2 000
790 461
17 820
649 423
21 600
101 618
3 799 400

3 378 700
409 700
11 000
167 005
156 780
5 000
5 225
224 102
88 500
15 502
120 100
450 000
450 000

O G Ó Ł E M 18 525 103

Zał cznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.

Podział prognozowanych wydatków bud etowych wg działów i rozdziałów
klasyfikacji bud etowej na 2006 rok.
Dział
Rozdział
010
Rolnictwo i łowiectwo

W y s z c z eg ó l n i e n i e

01008 Melioracje wodne
a) wydatki bie ce

Kwota w zł
11 794
1 400
1 400

01030 Izby Rolnicze
a) wydatki bie ce (odpis 2 % na Izby Rolnicze)
020
Le nictwo
02001 Gospodarka le na
a) wydatki bie ce
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod
40002 Dostarczanie wody
a) wydatki bie ce
b) wydatki maj tkowe
w tym - wieloletni program inwestycyjny
- pozostałe
40004 Dostarczanie paliw gazowych
a) wydatki bie ce
600
Transport i ł czno
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
a) wydatki bie ce
w tym pomoc rzeczowa
b) wydatki maj tkowe
w tym pomoc finansowa

10 394
10 394
133 520
133 520
133 520
166 343
163 142
500
162 642
123 722
38 920
3 201
3 201
1 153 956
23 250
10 000
10 000
13 250
13 250

60014 Drogi publiczne powiatowe
a) wydatki maj tkowe
w tym pomoc finansowa

250 000
250 000
250 000

60016 Drogi publiczne gminne
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne

867 706
339 719

b) wydatki maj tkowe
60095 Pozostała działalno
a) wydatki bie ce

(remont zadasze PKS, remont pomostów)

15 000
527 987
13 000
13 000

700

Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami
a) wydatki bie ce
w tym wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki maj tkowe
710
Działalno usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
750
Administracja publiczna
75011 Urz dy wojewódzkie - zadania zlecone
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
75011 Urz dy wojewódzkie – zadania własne
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a) wydatki bie ce
75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki maj tkowe

70 600
70 600
45 600
1 000
25 000
147 000
147 000
147 000
35 000
1 954 142
60 430
60 430
60 430
20 098
20 098
12 131
116 426
116 426
1 669 153
1 657 653
1 363 222
11 500

75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego
a) wydatki bie ce
(wykonanie folderu, wiadczenie usług w zakresie promocji gminy, współpraca
z gminami partnerskimi z zagranicy)

29 300
29 300

75095 Pozostała działalno (sołtysi, diety)
a) wydatki bie ce
751
Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s downictwa
75101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa
a) wydatki bie ce
754
Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa
75412 Ochotnicze stra e po arne
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki maj tkowe

58 735
58 735

75414 Obrona cywilna
a) wydatki bie ce
b) wydatki maj tkowe

1 505
1 505
1 505
117 000
108 800
89 300
30 200
19 500
8 200
4 700
3 500

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek
nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich
poborem
75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych nale no ci bud etowych
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
757
Obsługa długu publicznego
75702 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du
terytorialnego
a) wydatki bie ce
w tym - obsługa długu
- odsetki
758
Ró ne rozliczenia
75814 Ró ne rozliczenia finansowe
a) wydatki bie ce
75818 Rezerwy ogólne i celowe
a) wydatki bie ce
801
O wiata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki maj tkowe
w tym - wieloletni program inwestycyjny
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
80104 Przedszkola
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
80110 Gimnazja
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne

51 319
51 319
51 319
39 319
101 500
101 500
101 500
1 000
100 500
32 500
2 500
2 500
30 000
30 000
8 769 497
5 854 675
4 166 175
3 189 545
1 688 500
1 688 500
163 912
163 912
143 844
189 416
189 416
140 748
1 781 294
1 781 294
1 469 934

80113 Dowo enie uczniów do szkół
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne

274 716
274 716

80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne

368 286
368 286

51 306

289 878

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
80195 Pozostała działalno (odpisy na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych)
a) wydatki bie ce
851
Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii
a) wydatki bie ce
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
852
Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
a) wydatki bie ce
85212

wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre
wiadczenia z pomocy społecznej
a) wydatki bie ce
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a) wydatki bie ce
85215 Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki bie ce
85219 O rodki pomocy społecznej
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
85295 Pozostała działalno (pomoc w formie jednego posiłku w szkołach)
a) wydatki bie ce
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 wietlice szkolne
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne

30 840
30 840
6 168
106 358
106 358
62 000
5 000
5 000
57 000
57 000
21 710
3 000
4 247 263
12 300
12 300

3 335 000
3 335 000
93 648

5 200
5 200
311 989
311 989
55 000
55 000
308 169
308 169
222 903
42 305
42 305
39 806
177 300
177 300
616 718
600 272
600 272
371 982

85415 Pomoc materialna dla uczniów
a) wydatki bie ce

15 300
15 300

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne

1 146
1 146
230
1 053 755
687 258
53 597
3 500

b) wydatki maj tkowe
w tym - wieloletni program inwestycyjny
- pozostałe

633 661
3 000
630 661

90002 Gospodarka odpadami
a) wydatki bie ce

6 000
6 000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki bie ce

1 000
1 000

90015 O wietlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki bie ce
b) wydatki maj tkowe

334 497
126 200
208 297

90095 Pozostała działalno
a) wydatki majatkowe
(pomoc finansowa dla Urz du Mista Lubaczów - Budowa Pomnika Ojca
wi tego Jana Pawła II)
921

25 000
25 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby
a) wydatki bie ce
w tym dotacje

715 491
359 655
359 655
359 655

92116 Biblioteki
a) wydatki bie ce
w tym dotacje

192 836
192 836
192 836

92195 Pozostała działalno (budowa wietlic)
a) wydatki maj tkowe
926
Kultura fizyczna i sport
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
a) wydatki bie ce
(zawody w piłce no nej)

163 000
163 000
869 200
69 200
69 200

92695 Pozostała działalno (Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez
utworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego)
a) wydatki maj tkowe
w tym - wieloletni program inwestycyjny

800 000
800 000
800 000

O G Ó Ł E M 20 275 103

Zał cznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.

Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem wydatków nie znajduj cych pokrycia
w planowanych dochodach i spłat kredytów i po yczek

952

992

Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów
na rynku krajowym

2 138 000

Przychody razem:

2 138 000

Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów

388 000

Rozchody razem:

388 000

Zał cznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.

Wydatki na realizacj zada bie cych i inwestycyjnych z zakresu administracji rz dowej
zleconych gminie na 2006 rok

Dochody
Dział
750

751

852

§

Nazwa

Kwota w zł

Administracja publiczna
2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
realizacj zada bie cych z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami
Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa
2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
realizacj zada bie cych z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami
Pomoc społeczna
2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
realizacj zada bie cych z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami
Razem:

60 430

60 430

1 505

1 505
3 378 700

3 378 700
3 440 635

Wydatki
Dział Rozdział
750
75011

751
75101

852
85212

85213

85214

Nazwa

Kwota w zł

Administracja publiczna
Urz dy wojewódzkie
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne

60 430
60 430
60 430
60 430

Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa
Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej,
kontroli i ochrony prawa
a) wydatki bie ce
Pomoc społeczna
wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bie ce
w tym:
wynagrodzenia i pochodne

1 505
1 505
1 505
3 378 700
3 335 000
3 335 000
93 648

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej
a) wydatki bie ce

5 200

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
a) wydatki bie ce

38 500

Razem:

5 200

38 500

3 440 635

Zał cznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.

Wysoko rodków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok

Dział Rozdział
801

Nazwa jednostki

80146
Szkoła Basznia Dolna
Szkoła D bków
Szkoła Krowica Sama
Szkoła Lisie Jamy
Szkoła Młodów
Szkoła Zału e
Oddział Basznia Dolna
Oddział Krowica Sama
Oddział Młodów
Przedszkole Lisie Jamy
Gimnazjum Basznia Dolna
Gimnazjum Młodów
Gimnazjum Wólka Krowicka

854

85446
wietlica Basznia Dolna
wietlica Młodów
RAZEM:

Kwota w zł
30 840
4 028
2 086
2 343
3 014
4 967
2 590
294
275
313
731
3 262
3 487
3 450
1 146
552
594
31 986

Zał cznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

4 500

- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze rodowiska

4 500

Wydatki

4 500

- Likwidacja dzikich wysypisk mieci

4 500

Zał cznik Nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
pn: "Gospodarstwo Komunalne w Lubaczowie"

Przychody

150 000

Wydatki

150 000

Zał cznik Nr 10 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XXXIII/335/2006
z dnia 10 marca 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu bud etowego
pn: "Zakład Usług Komunalnych w Zału u"

Przychody

60 098

Wydatki

60 098

