Zarz dzenie Nr 16/2007
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 27 marca 2007
w sprawie przedło enia autopoprawki do projektu bud etu Gminy Lubaczów na
2007 rok.
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z pó niejszymi zmianami/
Wójt Gminy Lubaczów
zarz dza, co nast puje:
§1
Przedkładam Radzie Gminy Lubaczów autopoprawk do projektu bud etu Gminy na
rok 2007 zgodnie z zał cznikiem Nr 1 do niniejszego zarz dzenia.
§2
Przedkładam projekt Uchwały bud etowej po wprowadzonych zmianach zgodnie
z zał cznikiem Nr 2 do niniejszego zarz dzenia.
§3
Traci moc Zarz dzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 13 marca 2007 r.
w sprawie przedło enia autopoprawki do projektu bud etu Gminy Lubaczów na 2007
rok.
§4
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Wójt
Wiesław Kapel

Zał cznik Nr 1 do zarz dzenia
Wójta Gminy Lubaczów Nr 16/2007
z dnia 27 marca 2007 r.

Autopoprawka
do projektu bud etu Gminy Lubaczów na 2007 rok.
Dochody
W dostosowaniu klasyfikacji bud etowej – rok 2007
Dz. Rozdz. §
Nazwa
010

600

700

01095

60016

70005

75075

168 578
168 578

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalno
2370 Wpływy do bud etu nadwy ki rodków obrotowych
zakładu bud etowego
Transport i ł czno
Drogi publiczne gminne
0690 Wpływy z ró nych opłat
- odszkodowanie za wej cie w teren
6298 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów),
samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł
6329 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez
gmin na podstawie porozumie z organami
administracji rz dowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami nieruchomo ciami
0840 Wpływy ze sprzeda y wyrobów
- sprzeda działek i budynków
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci
oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci
- sprzeda działek i budynków

750

Kwota w złotych

Administracja publiczna
Promocja jednostek samorz du terytorialnego
2708 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych
gmin zwi zków gmin), powiatów (zwi zków
powiatów), samorz dów województw, pozyskane z
innych ródeł
6339 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (zwi zków gmin)
2039 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
realizacje własnych zada bie cych gmin (zwi zków
gmin)

168 578
581 074
581 074
1 500
1 500

482 978

96 596
15 000
15 000
-84 300
-84 300
99 300
99 300
87 610
87 610

76 452

2 410

8 748

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci
prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem
75601

75615

74 936
2 000

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350 Podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku
od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomo ci
- budynki mieszkalne
1.046,24 m2 x 0,35 zł
- budynki zwi zane z prowadzeniem działalno ci
gospodarczej 7.816,06 m2 x 12,60 zł
- pozostałe budynki 1.379,77 m2 x 3,08 zł
- grunty zwi zane z prowadzeniem działalno ci
gospodarczej
380.609,70 m2 x 0,66 zł
- pozostałe grunty
18.092,00m2 x 0,08 zł
- budynki zwi zane z prowadzeniem działalno ci
gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze
zdrowotnych 350 m2 x 3,75 zł
- budowle 56.552.240,50 zł x 2 %
- budowle (sieci wodoci gowe) 697.041,82 zł x 1,1 %

2 000

36 104
23 963
10

-5 776
270

3 805
-114

14
24 502
-105

- budowle (sieci kanalizacyjne)
4.486.605,00 zł x 0,2 %
0320 Podatek rolny
powierzchnia ha przel. 602.1867 ha x 75,00 zł
powierzchnia ha fiz. 0,18 ha x 150,00 zł
0330 Podatek le ny
rezerwaty przyrody ha fiz. 8,27 x 14,7070 zł
powierzchnia ha fiz. 4.233,21 ha x 29,4140 zł
lasy ochronne ha fiz. 1.467,96 ha x 14,7070 zł
75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynno ci
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
0310 Podatek od nieruchomo ci
- budynki mieszkalne 162.430,06 m x 0,35 zł
- budynki mieszalne poni ej 2,20 m 30.278,29 m x
0,175 zł

1 357
5 172
5 170
2
6 969
3
6 963
3

48 771
-94
2 233
191

- budynki zwi zane z prowadzeniem działalno ci
gospodarczej 6.067,87 m2 x 12,60 zł
- pozostałe budynki
18.353,76 m2 x 3,08 zł
- grunty zwi zane z prowadzeniem działalno ci
gospodarczej
68373,00 m2 x 0,66 zł
- pozostałe grunty
54.879,13 m2 x 0,08 zł
- budowle 2 % 205.425,50 zł x 2 %
- budowle (sieci wodoci gowe) 2.295.318,18 zł x 1,1%
- budowle (sieci kanalizacyjne)
3.056.495,00 zł x 0,2 %
0320 Podatek rolny
- powierzchnia ha przel. 6.505.6133 ha x 75,00 zł
0330 Podatek le ny
- powierzchnia ha fiz. 279.0848 ha x 29,4140 zł

75618

-1 057
-865

1 869
837
300
-1 601
-2 001
42 502
42 502
197
197

0340 Podatek od rodków transportowych

1 166

0500 Dochody z podatku od czynno ci cywilnoprawnych

5 000

Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody
jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw
2 242
0410 Wpływy z opłaty skarbowej

75621

758

852

75801

Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód
bud etu pa stwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Ró ne rozliczenia
Cz
o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz du terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa

Pomoc społeczna
wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
85212
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0920 Pozostałe odsetki
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysoko ci
Usuwanie skutków kl sk ywiołowych
85278
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

2 242

-14 181
-14 181
160 351
160 351
160 351
18 067
5 000
1 000

4 000
13 067

13 067

900

926

90001

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieni nej
- wpłata ludno ci - Kanalizacja sanitarna Młodów
Karolówka

Kultura fizyczna i sport
Pozostała
działalno
92695
6648 Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorz du
terytorialnego od innej jednostki samorz du
terytorialnego b d cej instytucja wdr aj c na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie (umów)
- Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów
poprzez utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego

-120 000
-120 000
-120 000

-120 000
403 347
403 347

403 347
403 347
1 388 963

R A Z E M:

Wydatki
W dostosowaniu klasyfikacji bud etowej – rok 2007
Dz. Rozdz. §
Nazwa
010

Rolnictwo i łowiectwo
01008

01030

01095

020

Kwota w złotych

02001

Melioracje wodne
4300 Zakup usług pozostałych
- odbudowa rowu melioracyjnego Młodów - Borowa
Góra
- odbudowa rowu melioracyjnego w Piastowie, Baszni
Dolnej, Zału e - Moczar, Lisie Jamy
- odnowa rowów melioracyjnych

146 300
-4 440
-4 440
-5 000
-9 000
9 560

Izby Rolnicze
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

740
740

Pozostała działalno
6210 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych
Le nictwo
Gospodarka le na
4300 Zakup usług pozostałych
- czyszczenie w uprawach wczesne
- pozyskanie drewna wielkowymiarowego
- pozyskanie drewna redniowymiarowego
- czyszczenie w uprawach pó ne

150 000

150 000
12 950
12 950
-5 000
-800
2 500
2 500
-200

- usługi geodezyjne
- wykonanie Uproszczonego Planu Urz dzenia Lasu
4500 Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek
samorz du terytorialnego
- podatek le ny
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
400

600

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn , gaz i wod
Dostarczanie wody
40002
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
- Wymiana pomp SUW Mokrzyca
- doko czenie zada inwestycyjnych w zakresie
zaopatrzenia wsi w wod

60013

60014

60016

Transport i ł czno
Drogi publiczne wojewódzkie
6300 Wydatki na pomoc finansow udzielona mi dzy
jednostkami samorz du terytorialnego na
dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
- budowa chodnika w Baszni Dolnej przy drodze
wojewódzkiej Sieniawa - Hrebenne
Drogi publiczne powiatowe
2710 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy
jednostkami samorz du terytorialnego na
dofinansowanie własnych zada bie cych
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1682 R
Lubaczów - Borowa Góra
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1691 R
Basznia - Wólka Horyniecka
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1688 R
Lubaczów - Basznia
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1688 R
Lubaczów - Basznia (trylinka)
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1693 R
Krowica Hołodowska - mijowiska - Wielkie Oczy
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1680 R
Lisie Jamy - D browa
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1664 R
Lubaczów - Tymce
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1679 R
Lubaczów - Krowica Lasowa
Drogi publiczne gminne
4210 Zakup materiałów i wyposa enia
- u el, przepusty, kamie , cement

- zakup rur φ 60

-2 000
-7 000
-550
-550
18 500

30 000
30 000
30 000
-30 000
60 000
323 410
11 250

11 250
11 250
195 000

195 000
25 000
25 000
25 000
15 000
35 000
35 000
15 000
20 000
107 160
-12 200
-15 000
2 800

4270 Zakup usług remontowych
- droga Huta Kryształowa
- droga Krowica Lasowa - Boble
- odnowa nawierzchni Wólka Krowicka - Brozie,
- remonty bie ce dróg: Zału e - czarne, D browa,
Piastowo - wie , Basznia Dolna
- remonty bie ce dróg gminnych
- remont drogi Hurcze
- droga Krowica Sama - Lapatyna
- nawierzchnia drogi Bałaje
- nawierzchnia drogi Ruda Szczutkowska
- nawierzchnia dróg w D browie
4430 Ró ne opłaty i składki
- ubezpieczenie dróg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
- przebudowa drogi Lisie Jamy ul. Polna
- projekt drogi Basznia Dolna ul. Szkolna
60095

Pozostała działalno
Zakup
materiałów i wyposa enia
4210
- zakup zadasze
4300 Zakup usług pozostałych
- wykonanie zadasze

700

70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami
4270 Zakup usług remontowych
- remont starej szkoły Krowica Sama - Cetynia

140 000
35 000
-40 000
-40 000
30 000
30 000
35 000
25 000
20 000
45 000
1 360
1 360
-22 000
-30 000
8 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
34 000
34 000
6 000
6 000

4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
- opracowanie dokumentacji technicznej i studium
wykonalno ci dla Lubaczowskiego Parku
Inwestycyjnego (uzbrojenie terenu)
710

71004

71035

Działalno usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
4300 Zakup usług pozostałych
- opracowanie MPZP + aktualizacja studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
- aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy i opracowanie
biznesplanu
Cmentarze
4300 Zakup usług pozostałych
- wywóz nieczysto ci z cmentarzy

8 000
20 000

20 000
-29 500
-31 500
-31 500

-50 000
18 500
2 000
2 000
2 000

750

75011

75022

75023

Administracja publiczna
Urz dy wojewódzkie – zadania własne
4300 Zakup usług pozostałych
- opłata pocztowa,
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Ró
ne wydatki na rzecz osób fizycznych
3030
- diety radnych
4410 Podró e słu bowe krajowe
- koszty podró y radnych
Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4260 Zakup energii
- opłata za wod i cieki
- opłata za wod
4270 Zakup usług remontowych
- malowanie pomieszcze biurowych
- instalacja sieci komputerowej
- monta systemu alarmu przeciwpo arowego
4300 Zakup usług pozostałych
- opłata pocztowa, skrytka pocztowa
- konwój gotówki
- wykonanie szaty graficznej serwisu www Gminy
- opieka autorska za system Gmina (Ewidencja
Ludno ci, FK)
- opłata za cieki i wywóz mieci
4430 Ró ne opłaty i składki
- opłata s dowa
- ubezpieczenie budynku
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
- zakup 2 szt. UPS
- zakup drukarki sieciowej dwustronnej
- zakup drukarki laserowej
- zakup programu Office 2003 szt. 2
- zakup programu CorelDraw X3, Graphics Suite PL
- opieka autorska za system Gmina (Ewidencja
Ludno ci, FK)
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud etowych
- zestawy komputerowe

75075

Promocja jednostek samorz du terytorialnego
4178 Wynagrodzenia bezosobowe
- tłumaczenie

61 294
0
-400
-400
400
945
3 745
3 745
-2 800
-2 800
-3 438
-1 000
-2 000
1 000
5 000
2 200
600
2 200
-990
-1 000
1 000
1 100
-3 090
1 000
1 462
1 250
212
7 090
700
200
400
800
1 900
3 090
-15 000
-15 000
57 250
2 000
1 500

4179 Wynagrodzenia bezosobowe
- tłumaczenie
4210 Zakup materiałów i wyposa enia
- współpraca z gminami partnerskimi z zagranicy
(festiwal kultur)
4300 Zakup usług pozostałych
- promocja gminy (folder)
- druk gazety "Aktualno ci gminne"
- cz ciowe koszty utrzymania radia Lubaczów
4308 Zakup usług pozostałych
- opracowanie "Studium Lubaczowskiego Parku
Inwestycyjnego"
- opracowanie "Analizy Rozwoju Agroturystyki i
Turystyki Rowerowej w Gminie Lubaczów"
- opracowanie publikacji
- prezentacja konferencji II etap RARR
- wykonanie materiałów promocyjnych
4309 Zakup usług pozostałych
- opracowanie "Studium Lubaczowskiego Parku
Inwestycyjnego"
- opracowanie "Analizy Rozwoju Agroturystyki i
Turystyki Rowerowej w Gminie Lubaczów"
- opracowanie publikacji
- prezentacja konferencji II etap RARR
- wykonanie materiałów promocyjnych
75095

Pozostała działalno
Ró
ne wydatki na rzecz osób fizycznych
3030
- diety dla sołtysów
4300 Zakup usług pozostałych
- opracowanie Strategii Rozwi zywania Problemów
Społecznych Gminy

754

500
-4 000
-4 000
6 250
-2 000
3 000
5 250
39 750
18 000
11 250
5 250
3 750
1 500
13 250
6 000
3 750
1 750
1 250
500
6 537
2 037
2 037
4 500
4 500

Bezpiecze stwo publiczne i ochrona
przeciwpo arowa
Ochotnicze stra e po arne
75412
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
- umowa-zlecenie kierowców OSP i komendanta
gminnego
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
- składki od umów zlecenia
4210 Zakup materiałów i wyposa enia
- zakup lamp o wietleniowych z elektronicznym
czujnikiem dla 8 OSP, zakup pr downic
- zakup okien do wietlicy OSP w Zału u
- zakup sprz tu ratowniczo technicznego do samochodu
Ford
- zakup piecyków
- zakup okien do wietlicy OSP w Zału u

12 500
1 500
500

- zakup pompy pływaj cej Niagara dla OSP Lisie Jamy

2 000

30 070
30 070
4 020
4 020
550
550
18 500
1 100
900

4270 Zakup usług remontowych
- remont kapitalny 2 szt. motopomp
- remont silnika w samochodzie Jelcz OSP Basznia
Dolna
- remont hamulców i układu wydechowego w uk OSP
Lisie Jamy
- remont instalacji elektrycznej i wykonanie pomiarów
ochronnych w OSP Szczutków
- remont c o i piecyka gazowego w OSP Basznia Dolna
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
- instalacja wod - kan w budynku OSP Krowica
Hołodowska

756

758

801

851

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci
prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych nale no ci
75647
bud etowych
4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
- inkaso za pobór podatków

75818

80101

85153

Ró ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy ogólne i celowe
- wydatki bie ce
O wiata i wychowanie - GMINA
Szkoły Podstawowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
SZKOŁA LISIE JAMY

4 000
-3 700
3 000
700
3 000
1 000
500
2 500
2 500

-10 000
-10 000
-10 000
-10 000
20 000
20 000
20 000
20 000
-549 084
-549 084
-549 084
-549 084

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
2820 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4300 Zakup usług pozostałych
- realizacja programów profilaktycznych

0
0

1 500
-1 500
-1 500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2820 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4270 Zakup usług remontowych
-remont i adaptacja pomieszcze w celu realizacji zada
z zakresu profilaktyki uzale nie
4280 Zakup usług zdrowotnych
- dopłata do bada psychologiczno-psychiatrycznych
4300 Zakup usług pozostałych
- opłata pocztowa, transportowa
- realizacja programów profilaktycznych
- szkolenia dla potrzeb GPPiRPA
4390 Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
- opinie psychologiczno-psychiatryczne
4430 Ró ne opłaty i składki
- opłata s dowa

0

3 000
-2 000
-2 000
-3 000
-3 000
-3 000
-500
-1 000
-1 500
3 000
3 000
500
500

4700 Szkolenia pracowników nie b d cych członkami
korpusu słu by cywilnej
852

1 500

Pomoc społeczna
wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranej niezgodnie z
przeznaczeniem
4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokosci
O rodki pomocy społecznej
85219
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

-12 638

85212

-16.100 x 12 m-cy

wzrost 1,5 %
3 % nagrody
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
-216.363 x 17,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy
-216.363 x 2,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
- umowa zlecenie
85295
3110

Pozostała działalno
wiadczenia społeczne
- prace społeczno - u yteczne
- do ywianie w szkołach

4210 Zakup materiałów i wyposa enia
- zakup termosów szkoła Lisie Jamy
4220 Zakup rodków ywno ci

5 000

4 000
1 000
-22 005
-20 356
-19 500
-270
-586
-3 550
-499
2 400

-8 700
34 665
-8 700
43 365
2000
2000
-37 042

4300 Zakup usług pozostałych
Usuwanie skutków kl sk ywiołowych
wiadczenia społeczne
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
900
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
90001
2630 Dotacja przedmiotowa z bud etu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
- dopłata do taryf za cieki ZUW Mokrzyca - Lisie
jamy, Opaka Osiedle - 8900 m3 x 0,16 zł/m3
- dopłata do taryf za cieki PUKPH i U- D bków,
Opaka 11100 x 0,16 zł/m3

-8 323
13 067

85278

3110

13 067
103 339
73 239
3 204

1 424
1 780

2650 Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakładu
bud etowego
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
- PT linii elektrycznej zasil.przepomp.D bków
- aktualizacja mapy przepompownia D bków

-2 000
-3 500
1 500

4260 Zakup energii
- energia przepompowni D bków - Opaka

1 000

4300 Zakup usług pozostałych
- obsługa sieci kanalizacyjnej Lisie Jamy
- obsługa sieci kanalizacyjnej Opaka Osiedle

1 000
500

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
- kanalizacja sanitarna Młodów - Karolówka
- przygotowanie projektów technicznych i studiów
wykonalno ci dla rozwi zania gospodarki ciekowej w
dorzeczu transgranicznych rzek Lubaczówki i
Sołotwy(Młodów-Karolówka,Basznia
Dol.,Piastowo,Antoniki,Bałaje,Hurcze,Wólka
Kr.,Krowica S,Huta Kryszt.)
- kompleksowe rozwi zanie gospodarki ciekowej w
aglomeracji Cieszanów i Zału e
- kompleksowe rozwi zanie gospodarki ciekowej w
aglomeracji Cieszanów i Zału e (wykonanie studni)
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umów) miedzy jednostkami samorz du
terytorialnego
- kompleksowe rozwi zanie gospodarki ciekowej w
aglomeracji Cieszanów i Zału e - dotacja dla Miasta i
Gminy Cieszanów
90002

17 355

Gospodarka odpadami
4300 Zakup usług pozostałych
- wywóz nieczysto ci z cmentarzy

1 000

1 500

-185 820
-200 000

270 000
-275 000
19 180

238 000

238 000
-2 000
-2 000
-2 000

90003

90015

921

92109

92116

92195

926

92601

Oczyszczanie miast i wsi
4300 Zakup usług pozostałych
- utrzymanie i wyłapywanie bezdomnych zwierz t
O wietlenie ulic, placów i dróg
4270 Zakup usług remontowych
- remont o wietlenia Zału e - Czarne
4300 Zakup usług pozostałych
- konserwacja o wietlenia ulicznego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
- budowa o wietlenia Tymce II etap
- budowa o wietlenia ulicznego Szczutków II etap
- budowa o wietlenia ulicznego Basznia Dolna Lubasy (doko czenie)
- budowa o wietlenia ulicznego Opaka - uki
- budowa o wietlenia ulicznego Krowica - Osiedle
(doko czenie)
- budowa o wietlenia Zału e - Czarne
- budowa o wietlenia Zału e Podł e
- budowa o wietlenia Zału e Mielniki
- budowa o wietlenia uki
- wykonanie projektów na budow o wietle
(Budomierz - Krowica Hołodowska, Basznia ul.
Sobieskiego, Wólka Krowicka, D browa, Krowica
Sama/Hołodowska, Młodów-Cmentarz, Lisie Jamy ul.
Długa)

1 500
1 500
1 500
30 600
-29 000
-29 000
1 200
1 200
58 400
-40 000
3 000
4 500
-20 000
25 500
13 900
33 100
8 000
7 000

23 400

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby
2480 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej
instytucji kultury

-5 504
-661
-661

Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej
instytucji kultury
Pozostała działalno
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
- budowa wietlicy Antoniki
- budowa wietlicy Opaka
- budowa wietlicy Bałaje
- budowa wietlicy Budomierz
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
4210 Zakup materiałów i wyposa enia
- zakup materiałów do szatani Basznia Dolna
4300 zakup usług pozostałych
- wykonanie budek na boiskach

-13 643
-13 643

8 800
8 800
2 000
-14 000
14 000
6 800
71 314
4 500
-1 500
-1 500
6 000
6 000

92605

92695

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
4300 Zakup usług pozostałych
- ogłoszenie w prasie

814
814
814

Pozostała działalno
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
- modernizacja przestrzeni publicznej wsi Krowica
Sama (opracowanie dokumentacji technicznej i
przetargowej)
2) Zagospodarowanie placu Młodów Centrum
- bariery na przepu cie - 2 000
- parking
- karczowanie pni - 600
- odbudowa rowu - 1 000
- studnia + kratka - 2 000
- przepust - 3 500
- stabilizacja na placu - 13 000
- renowacja rowu przy przepu cie - 800
- utwardzenie placu i drogi dojazdowej do gara u OSP 3 000
- ziele ozdobna - 100

66 000
66 000

40 000
26 000

RAZEM
O wiata i wychowanie
RAZEM

225 951
177 057
403 008

Nadwy ka

985 955

Spłata prefinansowania
Spłata kredytów i po yczek

-832 975
-739 480

Deficyt

-586 500

Zał cznik Nr 2 do zarz dzenia
Wójta Gminy Lubaczów Nr 16/2007
z dnia 27 marca 2007

Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Lubaczów
z dnia ………………….
w sprawie bud etu gminy Lubaczów na 2007 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. 2 oraz 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) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pó niejszymi zmianami)
Rada Gminy Lubaczów
postanawia, co nast puje:
§1
1. Uchwali dochody i wydatki bud etowe gminy Lubaczów na 2007 r. w nast puj cych
kwotach:
- dochody bud etowe ogółem
- 20.446.038
- wydatki bud etowe ogółem
- 19.460.083
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:
1) wydatków bie cych w tym w szczegółowo ci:
a) wynagrodze i pochodnych od wynagrodze
b) dotacji
2) wydatków maj tkowych
okre la zał cznik Nr 2 do Uchwały.
4. Ustala si nadwy k bud etu na 2007 rok w kwocie 985.955 zł.
5. Nadwy ka bud etu zostanie przeznaczona na spłat rat kredytów i po yczek zaci gni tych
w latach ubiegłych.
6. Ustala si spłat rat kredytów i po yczek w kwocie 1.572.455 zł.
5. Ustala si :
1) przychody bud etu w wysoko ci 586.500 zł
w tym z kredytów i po yczek w wysoko ci 586.500 zł,
2) rozchody bud etu w wysoko ci 1.572.455 zł
w tym na spłat rat kredytów i po yczek w wysoko ci 1.572.455 zł,

3) w dostosowaniu do klasyfikacji bud etowej przychody i rozchody bud etu okre la
zał cznik Nr 3 do Uchwały.
6. 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 4.219.972 zł jak
zał cznik Nr 4 do Uchwały.
7. Ustala si dochody bud etu z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów
alkoholowych na kwot 59.000 zł i wydatków bud etu na realizacj zada uj tych
w Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na kwot 54.000 zł
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwot 5.000 zł.
8. 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 34.921 zł
jak zał cznik Nr 5 do Uchwały.
9. Ustala si w dziale 600 „Transport i ł czno ” rozdział 60013 „Drogi publiczne
wojewódzkie” wydatki maj tkowe w formie dotacji celowej na pomoc finansow w kwocie
36.250 zł dla Województwa Podkarpackiego na realizacj nast puj cego zadania:
− Przebudowa skrzy owania drogi wojewódzkiej Sieniawa – Hrebenne Nr 867 w Baszni
Dolnej.
10. Ustala si w dziale 600 „Transport i ł czno ” rozdział 60014 „Drogi publiczne
powiatowe” wydatki bie ce w formie dotacji celowej na pomoc finansow w kwocie
195.000 zł dla Powiatu Lubaczowskiego na realizacj nast puj cych zada :
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1682 R Lubaczów - Borowa Góra
w wysoko ci 25.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1691 R Basznia - Wólka Horyniecka
w wysoko ci 25.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1688 R Lubaczów – Basznia w wysoko ci
40.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1693 R Krowica Hołodowska – mijowiska
- Wielkie Oczy w wysoko ci 35.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1680 R Lisie Jamy – D browa w wysoko ci
35.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1664 R Lubaczów – Tymce w wysoko ci
15.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1679 R Lubaczów - Krowica Lasowa
w wysoko ci 20.000 zł.
§2
Ustala si wydatki na zadania inwestycyjne nie obj te wieloletnim programem
inwestycyjnym jak zał cznik Nr 6 do Uchwały.
§3
Wyodr bnia si wydatki zwi zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2007 r.
w kwocie 257.180 zł, w tym na program „Rozwi zanie gospodarki ciekowej w północnej
cz ci gminy Lubaczów” w kwocie 257.180 zł na zadanie:
- Kompleksowe rozwi zanie gospodarki ciekowej w aglomeracji Cieszanów i Zału e –
257.180 zł.
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§4
Uchwala si plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2007 r. w wysoko ci:
- przychody
2.000 zł
- wydatki
2.596 zł jak zał cznik Nr 7 do Uchwały.
§5
Uchwala si plan przychodów i wydatków dla Zakładu bud etowego pn. „Zakład Usług
Komunalnych w Zału u” na 2007 r. w wysoko ci:
- przychody
286.863 zł
- wydatki
286.863 zł
§6
1. Ustala si dotacje przedmiotowe z przeznaczeniem na dopłat do taryf za zbiorowe
odprowadzenie cieków, wprowadzanych do urz dze kanalizacyjnych w kwocie 20.559 zł
w tym dla:
- Przedsi biorstwa Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z o.o.
w Lubaczowie w kwocie 1.780 zł,
- Zakładu Usług Wodnych w Mokrzycy w kwocie 1.424 zł,
- Zakładu bud etowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Zału u” w kwocie 17.355 zł.
2. Ustala si dotacje podmiotowe dla instytucji kultury rozliczaj cych si z bud etem gminy
w kwocie 611.571 zł:
− Gminny O rodek Kultury – 408.379 zł,
− Gminna Biblioteka Publiczna – 203.192 zł.
3. Ustala si dotacj celow z bud etu gminy na zadania własne gminy zlecone do realizacji
innym podmiotom w wysoko ci 95.035 zł w tym:
- zadania z zakresu o wiaty w kwocie 24.135 zł
z tego: - dowo enie uczniów niepełnosprawnych do placówek o wiatowych – 24.135 zł
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 66.400 zł
z tego: - zawody sportowe w piłce no nej w miejscowo ci Basznia Dolna
- zawody sportowe w piłce no nej w miejscowo ci Lisie Jamy
- zawody sportowe w piłce no nej w miejscowo ci Wólka Krowicka
- zawody sportowe w piłce no nej w miejscowo ci Opaka
- zawody sportowe w piłce no nej w miejscowo ci Zału e
- zawody sportowe w piłce no nej w miejscowo ci Krowica
- zawody sportowe w piłce no nej w miejscowo ci Młodów

– 12.600 zł
– 11.000 zł
– 8.560 zł
– 8.560 zł
– 8.560 zł
– 8.560 zł
– 8.560 zł

- zadania wynikaj ce z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie
1.500 zł
z tego: - prowadzenie profilaktycznej działalno ci informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwi zywania
problemów narkomanii
– 1.500 zł
- zadania wynikaj ce z Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych
w kwocie 3.000 zł
z tego: - promowanie alternatywnych dla uzale nie form sp dzania
wolnego czasu poprzez organizowanie zaj sportowych
– 2.000 zł
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- zorganizowanie profilaktycznej imprezy promocyjnej zdrowy
i trze wy styl ycia (festyn)

– 1.000 zł

4. Ustala si dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie miedzy
gminami w kwocie 240.500 zł w tym:
- dla Gminy Miejskiej w Przemy lu na zadanie Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Izba
Wytrze wie w urawicy w kwocie 2.500 zł,
- dla Miasta i Gminy Cieszanów na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe
rozwi zanie gospodarki ciekowej w aglomeracji Cieszanów i Zału e” w kwocie 238.000
zł.
5. Ustala si dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu
bud etowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Zału u” w kwocie 150.000 zł.
§7
Tworzy si rezerw ogóln w bud ecie gminy Lubaczów na 2007 r. w wysoko ci 50.000 zł.
§8
Upowa nia si Wójta Gminy Lubaczów do zaci gania zobowi za na sfinansowanie
wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w tym program
„Rozwi zanie gospodarki ciekowej w północnej cz ci gminy Lubaczów” w kwocie 468.603
zł na zadanie:
- Kompleksowe rozwi zanie gospodarki ciekowej w aglomeracji Cieszanów i Zału e
w kwocie 468.603 zł (limit wydatków na 2008 r. – 468.603 zł).
§9
Ustala si limit zobowi za z tytułu zaci ganych kredytów i po yczek w kwocie 1.586.500 zł
w tym na:
1. sfinansowanie przej ciowego deficytu bud etu w kwocie 1.000.000 zł,
2. sfinansowanie spłat zaci gni tych wcze niej rat kredytów i po yczek w kwocie 586.500 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.
§ 13

Komisji Bud etowej Rady Gminy

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc od 1 stycznia 2007 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Podkarpackiego.
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