UCHWAŁA NR IV/54/18
RADY GMINY SOLINA
z dnia 31 grudnia 2018 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Solina na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220,
art. 221, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Solina
uchwala:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok, w wysokości 39 673 393,00 zł, w tym:
- dochody bieżące – 30 295 423,00 zł,
- dochody majątkowe – 9 377 970,00 zł, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w kwocie 8 697 970,00 zł, jak poniższa tabela:
Dział

Rozdz.

§

Określenie

0870

40002

Leśnictwo
Gospodarka leśna
b) Dochody majątkowe
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż
drzewa z lasów gminnych)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
Dostarczanie wody

70005

a) Dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat /opłaty za wodę/
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

020
02001

400

0690
700

0470
0750

0830

0870
750
75011

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż
gruntów)
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

2010

75045

a) Dochody bieżące
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług /dostawa energii elektrycznej, wody, C.O. itp.
media/
b) Dochody majątkowe

a) Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Kwalifikacja wojskowa
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Plan
na 2019 r.
180 000,00
180 000,00
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500 000,00
284 243,00
500 000,00
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2010

751
75101

2010

752
75212
2010

756
75601
0350
75615

0310
0320
0330
0340
0500
0910
75616

0310
0320
0330
0340
0360
0390
0430
0440

a) Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
a) Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
a) Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
a) Dochody bieżące
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
a) Dochody bieżące
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
a) Dochody bieżące
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej
posiadających status gminy uzdrowiskowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty miejscowej
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100,00

100,00
1 169,00
1 169,00
1 169,00

1 169,00
1 000,00
1 000,00
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1 000,00
15 943 357,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
8 874 500,00
8 874 500,00
8 500 000,00
2 500,00
350 000,00
7 000,00
10 000,00
5 000,00
3 450 000,00
3 450 000,00
1 950 000,00
120 000,00
20 000,00
26 000,00
10 000,00

w gminach
877 000,00
2 000,00
250 000,00
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0010
0020
758
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2920
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0750

0970
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0670
852
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Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
a) Dochody bieżące
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
(opłata za zajęcie pasa drogowego)
Wpływy z różnych opłat /opłaty za wejście w teren/
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
a) Dochody bieżące
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
a) Dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
a) Dochody bieżące
Wpływy z pozostałych odsetek
Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
a) Dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) Dochody bieżące
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów – wpływy z opłat za korzystanie
z wyżywienia dzieci w szkole podstawowej
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a) Dochody bieżące
Wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
a) Dochody bieżące
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495 000,00
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129 133,00
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a) Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Zasiłki stałe
a) Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Ośrodki pomocy społecznej
a) Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza
Szkolne schroniska młodzieżowe
a) Dochody bieżące
Wpływy z usług
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
a) Dochody bieżące
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) Dochody bieżące
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wspieranie rodziny
a) Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
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2 000,00
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie
z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami
ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów
a) Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
b) Dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 do realizacji operacji :
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-ci
Zawóz etap I
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł, w tym: dofinansowanie z Programu Współpracy
Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 na
realizację programu „Polańczyk i Schidnycja – wykorzystajmy
nasz wspólny potencjał turystyczny i kulturowy w celu
poprawy konkurencyjności regionu Bieszczad” - Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec
Gospodarka odpadami
a) Dochody bieżące
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata
z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi/
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
b) Dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie
3.1. „Rozwój OZE” z przeznaczeniem na realizację projektu
pn:
„Wsparcie
energetyki
rozproszonej
w Gminach
Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii
odnawialnej dla gospodarstw domowych"
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:
wkład uczestników projektu
pn: „Wsparcie energetyki
rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację
systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych"
w jego realizację
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
a) Dochody bieżące
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0690

Wpływy z różnych opłat / opłaty i kary za korzystanie ze
środowiska/

Ogółem dochody:

30 000,00
39 673 393,00

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w kwocie 53 006 393,00 zł, jak poniższa tabela:
Dział

Rozdz.

Plan
na 2019 r.

Określenie
Rolnictwo i łowiectwo

010
01030

01095

020
02001

400
40002

600
60014

60016

22 600,00

Izby Rolnicze

2 600,00

a) wydatki bieżące, w tym:

2 600,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 600,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 600,00

Pozostała działalność

20 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

20 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

20 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00

Leśnictwo

70 000,00

Gospodarka leśna

70 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

70 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

70 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

70 000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
Dostarczanie wody
a) wydatki bieżące ,w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Przebudowa pompowni i stacji uzdatniania wody wraz z budową
sieci wodociągowej w Polańczyku
Koncepcja rozwoju infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie
Gminy Solina
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myczków
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Polańczyk
/wykonanie projektu/
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wołkowyja
/wykonanie projektu/
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Myczkowce
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Berezka
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Bukowiec
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
b) wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego
w budowie chodnika w miejscowości Wołkowyja
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące, w tym:
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777 000,00
777 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
657 000,00
657 000,00
100 000,00
80 000,00
29 000,00
70 000,00
18 000,00
30 000,00
30 000,00
300 000,00
1 535 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00

w Lesku
80 000,00
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60095
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wydatki jednostek budżetowych, w tym:

200 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

200 000,00

b) wydatki majątkowe, w tym:

675 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

675 000,00

Przebudowa
drogi
gminnej
publicznej
nr
118417R
w miejscowości Berezka
Remont drogi w miejscowości Terka
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Solina Jawor /ze środków z opłaty miejscowej w wysokości 56 671,20 zł/
Drogi wewnętrzne
a) wydatki bieżące, w tym:

505 000,00
100 000,00
70 000,00
570 000,00
350 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

350 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

350 000,00

wydatki w ramach funduszu sołeckiego

190 599,32

b) wydatki majątkowe, w tym:

220 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

220 000,00

Remonty dróg na terenie uzdrowiska Polańczyk /ze środków
dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/

170 000,00

Remont chodnika w miejscowości Myczkowce /w ramach
funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł/
Pozostała działalność

50 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

10 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

10 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

10 000,00

Turystyka

805 000,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

805 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

105 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

105 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

105 000,00

wydatki w ramach funduszu sołeckiego
Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportoworekreacyjnych Bereżnica Wyżna /ze środków z opłaty miejscowej
w wysokości 3 093,00 zł/
Rewitalizacja szlaków turystycznych w miejscowości Bóbrka /ze
środków z opłaty miejscowej w wysokości 18 560,50 zł/
Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Górzanka
/ze środków z opłaty miejscowej w wysokości 2 118 zł/
Rewitalizacja ścieżek spacerowych, szlaków turystycznych
w miejscowości Myczkowce /ze środków z opłaty miejscowej
w wysokości 21 080 zł/
Rewitalizacja szlaków turystycznych w miejscowości Rajskie /ze
środków opłaty miejscowej w wysokości 7 330 zł/
Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Terka /ze
środków z opłaty miejscowej w wysokości 2 656 zł/
Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportoworekreacyjnych w miejscowości Wołkowyja /ze środków z opłaty
miejscowej w wysokości 12 566,00 zł/
Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Zawóz /ze
środków z opłaty miejscowej w wysokości 10 443,00 zł/
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b) wydatki majątkowe, w tym:

700 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

700 000,00

Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej
Uzdrowiskowa
Polańczyk /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin
uzdrowiskowych/
Wykonanie otworu badawczego TPS-2 w celu rozpoznania
i udokumentowania zasobów wód termalnych w utworach
paleogenu
Gospodarka mieszkaniowa

700
70005

71012

71035

750

370 000,00
210 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

210 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

210 000,00

75022

10 000,00

b) wydatki majątkowe, w tym:

160 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

160 000,00

Rewitalizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Myczków

100 000,00
60 000,00

Działalność usługowa

248 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

120 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

120 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

120 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

120 000,00

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

35 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

35 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

35 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

35 000,00

Cmentarze

93 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

50 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

50 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

50 000,00

wydatki w ramach funduszu sołeckiego

40 452,81

b) wydatki majątkowe, w tym:

43 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

43 000,00

Zakup chłodni do kaplicy cmentarnej w miejscowości Zawóz
/w ramach funduszu sołeckiego/
Zakup chłodni do kaplic cmentarnych / Zawóz, Polańczyk, Solina/

24 000,00

Wykonanie projektu rozbudowy kaplicy cmentarnej w Górzance

15 000,00

Administracja publiczna
75011

370 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

Wykup gruntów
71004

400 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki w ramach funduszu sołeckiego

710

300 000,00

4 000,00

3 931 340,00

Urzędy Wojewódzkie

250 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

250 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

250 000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

250 000,00

Rady Gminy

114 240,00

a) wydatki bieżące, w tym:

114 240,00

Id: A4D3375D-0D0F-4995-8C25-E5BA356DD96E. Podpisany

Strona 8

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

6 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych
75023

Urząd Gminy
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych

75045

75075

100,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

105 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

105 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

105 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

105 000,00
38 992,78

Wykonanie tablic promocyjno - informacyjnych w miejscowości
Berezka /ze środków z opłaty miejscowej w wysokości 7 735 zł/
Wykonanie tablic promocyjno - informacyjnych w miejscowości
Bukowiec /ze środków z opłaty miejscowej w wysokości
11 739 zł/
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

331 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

331 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

330 200,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

280 000,00

8 000,00
12 000,00

50 200,00
800,00

Pozostała działalność

476 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

476 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

380 000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

310 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych /wynagrodzenie sołtysów
91 200 zł/
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:

75212

5 000,00
100,00

wydatki w ramach funduszu sołeckiego

752

550 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

75101

2 100 000,00

100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

751

2 650 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
75095

2 655 000,00
2 655 000,00

Kwalifikacja wojskowa

wydatki w ramach funduszu sołeckiego

75085

108 240,00

70 000,00
1 000,00
96 000,00
1 169,00
1 169,00
1 169,00
1 169,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

585,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

584,00

Obrona narodowa

1 000,00

Pozostałe wydatki obronne

1 000,00
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754

a) wydatki bieżące, w tym:

1 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

385 000,00
170 000,00
170 000,00
150 000,00
60 000,00
90 000,00
5 500,00

75412

Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego
świadczenia na rzecz osób fizycznych

75414

Obrona cywilna

5 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

5 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

5 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000,00

75415

75421

757
75702

758
75818

75831

801
80101

20 000,00

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

200 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

200 000,00

dotacje na zadania bieżące

200 000,00

Zarządzanie kryzysowe

10 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

10 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

10 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

Obsługa długu publicznego

190 000,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące, w tym:

190 000,00

obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

190 000,00

Różne rozliczenia

533 580,00

Rezerwy ogólne i celowe

336 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

126 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

126 000,00

190 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /rezerwa
ogólna/
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /rezerwa
celowa – zarządzanie kryzysowe/
b) wydatki majątkowe, w tym:

210 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne /rezerwa celowa/

210 000,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

197 580,00

a) wydatki bieżące, w tym:

197 580,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

197 580,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /wpłata do
budżetu państwa/
Oświata i wychowanie

197 580,00

Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego
świadczenia na rzecz osób fizycznych
b) wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
80103

Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Zawozie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:

80113

999 980,00

23 900,00
945 520,00

a) wydatki bieżące, w tym:

945 520,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

917 000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

896 500,00
20 500,00
28 520,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dowożenie uczniów do szkół

259 500,00

a) wydatki bieżące, w tym:

259 500,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

251 500,00
45 300,00
206 200,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

5 000,00

a) wydatki bieżące w tym:

5 000,00

wydatki jednostek budżetowych w tym:

5 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000,00

Pozostała działalność

32 000,00

a) wydatki bieżące w tym:

32 000,00

wydatki jednostek budżetowych w tym:

32 000,00

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85154

18 000,00
18 000,00
1 023 880,00
1 023 880,00

Gimnazja

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
85153

18 000,00

111 250,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
851

121 350,00

888 730,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80195

8 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

80146

838 260,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
świadczenia na rzecz osób fizycznych
80110

4 900 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
dotacje na zadania bieżące, w tym:
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dotacja dla GOKSiT / § 2480/
dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy / § 2360/
świadczenia na rzecz osób fizycznych
852
85202

85205

85213

85214

85215

85216

85219

863 000,00

Domy pomocy społecznej

170 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

170 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

170 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

170 000,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3 500,00

a) wydatki bieżące, w tym:

3 500,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 500,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 500,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a) wydatki bieżące, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dodatki mieszkaniowe

8 100,00
8 100,00
39 800,00
39 800,00
39 800,00
52 000,00
52 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

52 000,00

Zasiłki stałe

67 000,00

a) wydatki bieżące w tym:

67 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

67 000,00

Ośrodki pomocy społecznej

333 800,00

a) wydatki bieżące, w tym:

333 800,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

327 300,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

291 100,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

85295

8 100,00
8 100,00

a) wydatki bieżące, w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

85230

5 000,00

Pomoc społeczna

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
85228

220 000,00
10 000,00

36 200,00
6 500,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00

Pomoc w zakresie dożywiania

159 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

159 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

159 000,00

Pozostała działalność

22 800,00

a) wydatki bieżące, w tym:

22 800,00
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wydatki jednostek budżetowych, w tym:

18 800,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

18 800,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych
854

Edukacyjna opieka wychowawcza
85415

85417

855
85501

19 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

19 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

19 000,00

Szkolne schroniska młodzieżowe

110 170,00

a) wydatki bieżące, w tym:

110 170,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

110 170,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

75 170,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

35 000,00

Rodzina

5 098 800,00

Świadczenie wychowawcze

3 141 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

3 141 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

53 700,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

44 050,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące, w tym:

1 775 300,00
1 775 300,00
128 750,00
121 750,00
7 000,00
1 646 550,00

Wspieranie rodziny

142 900,00

a) wydatki bieżące, w tym:

142 900,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

31 400,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

27 960,00

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

85513

3 087 300,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
świadczenia na rzecz osób fizycznych

85508

9 650,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
85504

129 170,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
85502

4 000,00

3 440,00
111 500,00

Rodziny zastępcze

13 200,00

a) wydatki bieżące, w tym:

13 200,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

13 200,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13 200,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
a) wydatki bieżące, w tym:

26 400,00
26 400,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

26 400,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

26 400,00
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900
90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

28 350 224,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

22 424 224,00
213 000,00
213 000,00
213 000,00
22 211 224,00
22 211 224,00

a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych - wydatki na realizację programu p.n.
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-ci
Zawóz etap I
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-ci
Zawóz etap II
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Polańczyk,
Berezka, Wola Matiaszowa i Bereżnica Wyżna
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci
kanalizacyjnej w miejscowościach Bereżnica Wyżna i Wola
Matiaszowa
Modernizacja przepompowni ścieków w Polańczyku /ze środków
dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych - wydatki na realizację programu p.n.
Budowa sieci kanalizacyjnej dla m-wości Bukowiec
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polańczyk /ze
środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/
Budowa sieci kanalizacyjnej Bukowiec - Terka
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Polańczyk – Berezka
Budowa sieci kanalizacyjnej w m-wości Myczkowce /Ujęcie/

450 000,00
1 000 000,00
13 900 000,00
126 224,00
70 000,00

5 000 000,00
100 000,00
110 000,00
500 000,00
500 000,00
40 000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Solina /Jawor/
i Bóbrka /Zadąbrowa/
Budowa sieci kanalizacyjnej w m-wości Górzanka

130 000,00

Rozbudowa odcinka kanalizacji w m-wości Myczków

200 000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej w m-wości Wołkowyja

70 000,00
15 000,00
2 150 000,00
2 150 000,00
2 150 000,00
40 000,00

90002

Gospodarka odpadami
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90003

Oczyszczanie miast i wsi

130 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

130 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

130 000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

90004

wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenach
uzdrowiskowych /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin
uzdrowiskowych/
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Id: A4D3375D-0D0F-4995-8C25-E5BA356DD96E. Podpisany

2 110 000,00

5 000,00
125 000,00
72 000,00
65 000,00

Strona 14

a) wydatki bieżące, w tym:

65 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

65 000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

90005

90015

90095

64 000,00

wydatki w ramach funduszu sołeckiego

30 120,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

3 100 000,00

b) wydatki majątkowe, w tym:

3 100 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

3 100 000,00

wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych - wydatki na realizację przedsięwzięcia
p.n.
„Wsparcie
energetyki
rozproszonej
w Gminach
Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej
dla gospodarstw domowych"
Oświetlenie ulic, placów i dróg

396 000,00
280 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

280 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

280 000,00

wydatki związane z oświetleniem i konserwacją terenów
uzdrowiskowych /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin
uzdrowiskowych/
b) wydatki majątkowe, w tym:

116 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

116 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myczków /ze
środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych
w wys. 40 000 zł/
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Terka
Wykonanie projektu oświetlenia w m-ci Berezka /w ramach
funduszu sołeckiego/
Wykonanie projektu oświetlenia i budowa oświetlenia w m-ci
Myczków /w ramach funduszu sołeckiego/
Wykonanie projektu oświetlenia w m-ci Myczkowce /w ramach
funduszu sołeckiego/
Wykonanie projektu oświetlenia w m-ci Polańczyk /w ramach
funduszu sołeckiego/
Pozostała działalność

31 959,00

70 000,00
15 000,00
13 000,00
4 000,00
10 000,00
4 000,00
85 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

85 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

85 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

85 000,00

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina

30 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109

3 100 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- zagospodarowanie terenu - zakup ławek /ze środków z opłaty
miejscowej w wysokości 1 188 zł/
- zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wola
Matiaszowa /ze środków z opłaty miejscowej w wysokości
1 830 zł/
wydatki w ramach funduszu sołeckiego
921

1 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

2 500,00
2 000,00
18 000,00
1 090 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

946 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

926 000,00
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wydatki jednostek budżetowych, w tym:

26 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

26 000,00

wydatki w ramach funduszu sołeckiego

25 107,52

dotacje na zadania bieżące /GOKSiT/
b) wydatki majątkowe, w tym:

20 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

20 000,00

Zakup pieca do świetlicy w Myczkowie
92120

92195

900 000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
a) wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
dotacje na zadania bieżące
Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Berezce na
prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym
kościele i dzwonnicy w Bereżnicy Wyżnej
Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Górzance na prace
remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym kościele
w Górzance
Pozostała działalność

20 000,00
140 000,00
140 000,00
50 000,00
50 000,00
90 000,00
50 000,00
40 000,00
4 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

4 000,00
4 000,00

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

4 000,00

wydatki w ramach funduszu sołeckiego
926
92605

3 000,00

Kultura fizyczna

122 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

122 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

122 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

12 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

12 000,00

wydatki w ramach funduszu sołeckiego

11 039,00

dotacje na zadania bieżące, w tym:

110 000,00

dotacja dla klubów sportowych

110 000,00

Ogółem wydatki

53 006 393,00

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę24 796 169,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej
– 17 465 609,00 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 371 145,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 094 464,00 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 530 000,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 610 560,00 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego 190 000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 28 210 224,00 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28 210 224,00 zł,
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych – 8 550 000,00 zł.
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§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
13 333 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy z tytułu spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
w wysokości 4 064 370,00 zł, które zostaną sfinansowane z zaciągniętych kredytów i pożyczek.Określa się
przychody budżetu w łącznej kwocie 17 397 370,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie
4 064 370,00,00 zł, w następujący sposób:
L.p.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Paragraf

Wyszczególnienie

Przychody ogółem, w tym:
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na
finansowanie
zadań
realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
952 Przychody
z zaciągniętych
pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
Rozchody ogółem, w tym:
963 Spłaty
pożyczek
otrzymanych
na
finansowanie
zadań
realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów
Razem:

Przychody Kwota
w zł
17 397 370,00

Rozchody Kwota
w zł

149 252,00
17 248 118,00
4 064 370,00

1 997 970,00
17 397 370,00

2 066 400,00
4 064 370,00

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rok 2019:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty
2 000 000 zł,
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 13 333 000 zł, w tym na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Zawóz” w kwocie 149 252 zł,
3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków
i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawóz”, w kwocie 149 252 zł,
4) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
kredytów i pożyczek do kwoty 2 066 400 zł,
5) na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości spłaty
pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej z otrzymanej
refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 997 970 zł.
§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 336 000,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 54 800,00 zł,
2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71 200,00 zł,
3) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 210 000,00 zł.
§ 5. Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami – zgodnie z poniższą tabelą:
DOCHODY
Dział
750

Rozdz.
75011

§

Określenie
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
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2010

75045
2010

751
75101

2010

752
75212
2010

852
85228
2010

855
85501

Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i sądownictwa
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
a) Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Pomoc społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Rodzina
Świadczenie wychowawcze

2060

85502

2010

85504

Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Kwalifikacja wojskowa

a) Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),
związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Wspieranie rodziny
a) Dochody bieżące
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50 743,00

50 743,00
100,00
100,00

100,00
1 169,00
1 169,00
1 169,00

1 169,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

1 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

2 000,00
5 043 700,00
3 134 000,00
3 134 000,00

3 134 000,00

1 768 300,00
1 768 300,00

1 768 300,00
115 000,00
115 000,00
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2010

85513

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie
z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie
z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów
a) Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Razem dochody

115 000,00

26 400,00
26 400,00

26 400,00
5 098 712,00

WYDATKI
Dział
750

Rozdz.
75011

75045

751
75101

752
75212

852
85228

855
85501

Określenie
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
a) wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Kwalifikacja wojskowa
a) wydatki bieżące w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pomoc społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
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Plan
na 2019 r.
50 843,00
50 743,00
50 743,00
50 743,00
50 743,00
100,00
100,00
100,00
1 169,00
1 169,00
1 169,00
1 169,00
585,00
584,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
5 043 700,00
3 134 000,00
3 134 000,00
46 700,00
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85502

85504

85513

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenie
emerytalne
i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wspieranie rodziny
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Ogółem wydatki

44 050,00
2 650,00
3 087 300,00
1 768 300,00
1 768 300,00
121 750,00
121 750,00
1 646 550,00
115 000,00
115 000,00
3 700,00
2 960,00
740,00
111 300,00

26 400,00
26 400,00
26 400,00
26 400,00
5 098 712,00

2) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 340 000 zł, oraz
wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 340 000 zł, w tym na:
a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii wśród społeczności gminy zgodnie z Gminnym Programem
Przeciwdziałania Narkomani – 10 000 zł,
b) prowadzenie działań profilaktyczno-leczniczych w ramach Gminnego Programu
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 330 000 zł, – zgodnie z poniższą tabelą:

Profilaktyki

DOCHODY
Dział
756

§

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

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
a/ dochody bieżące , w tym:
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

0480

Ogółem dochody:

Plan
na 2019 r.

340 000,00
340 000,00
340 000,00
340 000,00
340 000,00

WYDATKI
Dział
851

Rozdz.

Określenie
Ochrona zdrowia
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340 000,00

Strona 20

85153

85154

Zwalczanie narkomanii

10 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

10 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

10 000,00
10 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

330 000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

330 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

95 000,00
25 000,00
70 000,00
230 000,00
5 000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ogółem wydatki

340 000,00

3) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
z tego: a/ dochody – 30 000,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30 000,00 zł, b/ wydatki – 30 000,00 zł, w tym:
- na finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 30 000,00 zł,
–

zgodnie z poniższą tabelą:
DOCHODY

Dział
900

§
90019
0690

Określenie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
a/ dochody bieżące , w tym:
Wpływy z różnych opłat /wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie
ze środowiska/
Ogółem dochody:

Plan
na 2019 r.
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

WYDATKI
Dział
900

Rozdz.
90001

Określenie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) wydatki majątkowe w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Polańczyk, Berezka,
Wola Matiaszowa i Bereżnica Wyżna
Ogółem wydatki

Plan
na 2019 r.
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

4) wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, z tego: a/ dochody – wpływy
z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2 150 000,00 zł, b/ wydatki związane
z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych – 2 150 000,00 zł,
–

zgodnie z poniższą tabelą:
DOCHODY

Dział
900

§
90002

Określenie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
a/ dochody bieżące , w tym:
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Plan na
2019 r.
2 150 000,00
2 150 000,00
2 150 000,00
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0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi/
Ogółem dochody:

2 150 000,00
2 150 000,00

WYDATKI
Dział
900

Rozdz.
90002

Określenie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
a) wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan na
2019 r.
2 150 000,00
2 150 000,00
2 150 000,00
1 400 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

40 000,00
2 110 000,00

Ogółem wydatki

2 150 000,00

§ 6. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, wynikające
z odrębnych ustaw:
1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące
dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego
funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym
w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
2. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. , poz. 487 ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane
na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. z 2018, poz. 1030 ze zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
3. Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 301 ze zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we
wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie
warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być
przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017, poz. 1897).
4. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacza się na
realizację zadań związanych z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy.
§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego, ze środków o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. z 2014, poz.301 ze zm.) w łącznej kwocie 453 135,91 zł, w sposób następujący:
Nazwa Sołectwa

Dział

Rozdział

BEREZKA
600
750
900
900

60017
75075
90004
90015

BEREŻNICA
WYŻNA

Nazwa przedsięwzięcia
Ogółem, w tym:
- remont dróg wewnętrznych
- promocja sołectwa
- utrzymanie terenów zielonych
- wykonanie projektu oświetlenia
Ogółem, w tym:

600

60017
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- remont dróg wewnętrznych

Kwota
37 321,56
19 021,56
2 000,00
3 300,00
13 000,00
22 577,91
5 000,00
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710
710

71035
71035

600
600
700

60017
60017
70005

710

71035

750
921

75075
92109

600

60017

710

71035

710
750
750
900
921

71035
75075
75095
90004
92109

600
750
900
900
921

60017
75075
90004
90095
92109

600

60017

630
710
750
754

63003
71035
75075
75412

800

80101

900

90004

900

90015

921

92109

600
750
754
900
900

60017
75075
75412
90004
90015

600
750
754
900
921
926

60017
75075
75412
90015
92109
92605

630

63003

600
710

60017
71035

BÓBRKA

BUKOWIEC

GÓRZANKA

MYCZKÓW

MYCZKOWCE

POLAŃCZYK

RAJSKIE
RYBNE
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- urządzenie alejek na cmentarzu
- ogrodzenie kaplicy cmentarnej
Ogółem, w tym:
- remont dróg
- budowa mostu dojazdowego
- rekultywacja działek
- utrzymanie cmentarza i malowanie kaplicy
cmentarnej
- promocja sołectwa
- wyposażenie świetlicy wiejskiej
Ogółem, w tym:
- remont dróg
-wykonanie alejek na cmentarzu w Wołkowyi
(inicjatywa 3 sołectw)
-wykonanie alejek na cmentarzu w Bukowcu
- promocja sołectwa
- tablice informacyjne
- utrzymanie terenów zielonych
- doposażenie remizo-świetlicy
Ogółem, w tym:
- remont dróg wewnętrznych
- promocja sołectwa
- utrzymanie terenów zielonych
- budowa altanki
- wyposażenie świetlicy wiejskiej
Ogółem, w tym:
- utrzymanie dróg, czyszczenie rowów,
rozgraniczenie działek
- utrzymanie szlaków turystycznych
- ogrodzenie cmentarza
- promocja wsi
- zakup wyposażenia dla OSP
- zakup sprzętu nagłaśniającego dla szkoły
podstawowej w Myczkowie
- utrzymanie zieleni
- wykonanie projektu oświetlenia i budowa
oświetlenia
- wyposażenie świetlicy wiejskiej
Ogółem, w tym:
- remont chodnika
- promocja sołectwa
- zakup wyposażenia dla OSP
- utrzymanie terenów zielonych
- projekt oświetlenia
Ogółem, w tym:
- remont i przebudowa dróg
- promocja wsi
- doposażenie dla OSP
- projekt i montaż oświetlenia
- wyposażenie świetlicy wiejskiej
- zakup sprzętu sportowego
Ogółem, w tym:
Wykonanie projektu zagospodarowania placu
Ogółem, w tym:
- budowa i remont dróg
-wykonanie alejek na cmentarzu w Wołkowyi

7 577,91
10 000,00
34 274,90
10 000,00
10 000,00
10 000,00
874,90
3 000,00
400,00
31 609,07
10 109,07
2 000,00
5 000,00
3 000,00
1 000,00
3 000,00
7 500,00
27 800,75
4 000,00
800,75
6 000,00
15 000,00
2 000,00
40 205,00
17 405,00
1 200,00
5 000,00
3 500,00
2 000,00
3 000,00
600,00
4 000,00
3 500,00
38 192,03
20 000,00
2 692,03
2 500,00
3 000,00
10 000,00
32 207,52
20 000,00
5 000,00
1 000,00
4 000,00
1 207,52
1 000,00
15 124,48
15 124,48
19 368,04
17 368,04
2 000,00
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TERKA
600
900
921

60017
90004
92195

600
710
750
750
900

60017
71035
75075
75075
90004

750
900
900
921
921
926

75075
90004
90095
92109
92109
92605

SOLINA

WERLAS

WOLA
MATIASZOWA

(inicjatywa 3 sołectw)
Ogółem, w tym:
- remont dróg
- utrzymanie terenów zielonych
- zachowanie dziedzictwa kulturowego
Ogółem, w tym:
- remont drogi
- renowacja figury na cmentarzu
- promocja wsi
- zakup namiotu na imprezy plenerowe
- utrzymanie terenów zielonych
Ogółem, w tym:
- promocja wsi
- utrzymanie terenów zielonych
- budowa placu zabaw
- budowa parkingu przy świetlicy
- zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej
- zakup sprzętu do ćwiczeń
Ogółem, w tym:

600
921

60017
92109

600

60017

710

71035

750

75075

800

80101

900
921
926
926

90004
92109
92605
92605

600
710
800

60017
71035
80101

WOŁKOWYJA

ZAWÓZ

- utrzymanie dróg gminnych
- remont świetlicy wiejskiej
Ogółem, w tym:
- remont dróg
-budowa alejek na cmentarzu w Wołkowyi jako
wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Rybne
i Sołectwem Bukowiec
- promocja wsi
- zakup mebli na wyposażenie Szkoły
Podstawowej w Wołkowyi
- utrzymanie terenów zielonych
- wyposażenie świetlicy wiejskiej
- stadion modernizacja budynku i terenu
- zakup sprzętu sportowego
Ogółem, w tym:
- remont dróg
- zakup chłodni do kaplicy cmentarnej
- doposażenie szkoły podstawowej w Zawozie
Ogółem

24 155,64
18 155,64
3 000,00
3 000,00
35 743,82
15 743,82
5 000,00
5 000,00
8 000,00
2 000,00
16 539,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00
2 000,00
3 539,00
20 945,77
17 945,77
3 000,00
34 220,49
10 000,49
3 000,00
5 000,00
2 000,00
7 220,00
500,00
5 000,00
1 500,00
22 849,93
15 849,93
4 000,00
3 000,00
453 135,91

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działów, przeznaczonych na
uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
2) dokonywania przeniesień w ramach działów, planowanych wydatków majątkowych w zakresie inwestycji
i zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji,
3) zaciągania w 2019 r. kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do kwoty 2 000 000 zł,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy,
5) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie
wykonania planowanych wydatków.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej oraz Budżetu,
Zagospodarowania Przestrzennego, Rozwoju Gminy i Inwentaryzacyjnej.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Cienki
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Załącznik do uchwały Nr IV/54/18
Rady Gminy Solina
z dnia 31 grudnia 2018 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Solina w 2019 r. w łącznej kwocie
1 610 000 zł.
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1) Dotacje podmiotowe
Lp.
1.

Dział
851

Rozdział
85154

2.

921

92109

Wyszczególnienie
Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki – dotacja na
realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych
220 000,00
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
- dotacja dla instytucji kultury
900 000,00
Razem dotacje podmiotowe
1 120 000,00

2) Dotacje celowe
Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

1.

600

60014

Starostwo Powiatowe w Lesku
w miejscowości Wołkowyja
Razem dotacje celowe

Kwota dotacji
-

budowa

chodnika
80 000,00
80 000,00

Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 200 000 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1) Dotacje celowe
Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

1.

754

75415

2.

754

75415

3.

851

85154

4.

921

92120

Dotacja dla GOPR na zadania bieżące statutowe nie objęte
umową dotacji z budżetu państwa
Dotacja na zadanie publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
w trybie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych na utrzymanie gotowości ratowniczej,
utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego,
prowadzenie działań ratowniczych
Dotacja na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Parafia Rzymsko – Katolicka w Górzance, w tym na: prace
remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym kościele
w Górzance
Parafia Rzymsko – Katolicka w Berezce, w tym na: prace
remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym kościele
i dzwonnicy w Bereżnicy Wyżnej
Dotacje celowe dla klubów sportowych w trybie ustawy
o sporcie na realizację celu publicznego:
1)poprawę warunków uprawiania sportu,
2) upowszechnianie i krzewienie sportu
Razem dotacje celowe

5.

921

92120

6.

926

92605

Kwota
Dotacji
5 000,00

195 000,00
10 000,00
40 000,00
50 000,00

110 000,00
410 000,00

Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 410 000 zł.
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