WÓJT GMINY
CHORKOWKA
ZARZĄDZENIE NR 112/2009
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Radzie Gminy na 2010 rok
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt l, art. 52 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.), art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 póz 2104 Nr 169 póz 1420 ze zm.) oraz Uchwały
Nr XLV/242/06 Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 października 2006 r. w sprawie procedury
uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.
Wójt Gminy Chorkówka
postanawia:
§1
1. Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego, objaśnieniami oraz prognozą kwoty długu Radzie Gminy Chorkówka.
2. Przedłożyć projekt budżetu do RIO w Rzeszowie celem zaopiniowania.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Koniecki
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-projektU C H W A Ł A Nr
Rady Gminy Chorkówka
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.24 ust 11, art. 184, art. 165,
art. 166, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U.
Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
Rada Gminy Chorkówka
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w wysokości:
w działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem podziału na dochody
bieżące i dochody majątkowe, z tego:
Dział

Dział

Dział

020

700

750

30 270 000

LEŚNICTWO

1 500

a) dochody bieżące
w tym:
- dochody 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

1 500

1 500

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

344 876

a) dochody bieżące
w tym:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
- dochody 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 (rozliczenia gaz-energia)
b) dochody majątkowe
w tym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

141 641

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

220 112

a) dochody bieżące
w tym:
- wpływy z usług (specyfikacje przetargowe)

220 112

20 050

56 091
65 500
203 235
3 235
200 000

100
2

- pozostałe odsetki
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gminy
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia gaz-energia)
Dział

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
a) dochody bieżące
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

Dział

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
a) dochody bieżące
w tym:
- dochody 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 (rozliczenia gaz-energia)

Dział

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
a) dochody bieżące
w tym:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- opłata od posiadania psów
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
(podatek dochodowy od osób fizycznych)
(podatek dochodowy od osób prawnych)
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- wpływy z opłaty targowej

Dział

Dział

758

801

100 000
105 516
96
14 400
2 160
2 160

2 160
4 865
4 865

2 665
2 200
5 671 937
5 671 937
1 592 542
436 858
37 968
48 062
800
64 144
1 720
35 277
5 249
102 621
18 840
3 212 720
3 966
110 000
1 170

RÓŻNE ROZLICZENIA

17 679 077

a) dochody bieżące
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

17 679 077
10 992 040
6 569 575
117 462

OŚWIATA I WYCHOWANIE

406 158

a) dochody bieżące

406 158
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w tym:
- dochody 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 opłat (opłaty stałe)
- wpływy z usług
w tym:
- żywienie w przedszkolach
- żywienie w stołówkach szkolnych
Dział

Dział

852

853

Dział

854

921

112 780
175 790

POMOC SPOŁECZNA

5 365 292

a) dochody bieżące
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gminy
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
- wpływy ze zwrotów świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, składek
na ubezpieczenie-rozliczenia z lat ubiegłych-PUW
- pozostałe odsetki
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami

5 365 292

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
a) dochody bieżące
w tym:
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – PUW
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości

Dział

17 813
99 775
288 570

492 250
16 152
4 832 050
15 000
1 000
8 840
830
830
663
167

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

8 000

a) dochody bieżące
w tym:
- wpływy z usług - odpłatność za prowadzenie SSM

8 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
a) dochody bieżące
w tym:
- dochody 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 (rozliczenia gaz-energia)
b) dochody majątkowe
w tym:
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł (POW)

8 000
565 193
65 193

37 293
27 900
500 000

500 000
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§2
Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w wysokości:

33 823 200

w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem podziału na :
wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne, dotacje i obsługę długu, wydatki majątkowe,
z tego:
Dział
Rozdz.
Rozdz.

Rozdz.
Dział
Rozdz.

Rozdz.
Dział
Rozdz.

Rozdz.

Dział

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
a) wydatki majątkowe
b) wydatki bieżące
01030 Izby rolnicze
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje /2% wpływów z podatku rolnego/
01095 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
a) wydatki bieżące
700

Rozdz.
Dział
Rozdz.

Rozdz.

1 448 622
1 432 940
15 682
8 737
8 737
8 737
1 000
1 000
1 685 000
1 600 000
500 000
10 000
1 100 000
85 000
85 000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

179 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
70095 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

172 000
172 000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
a ) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dział

1 458 359

720

INFORMATYKA

72095 Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe
750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
75022 Rady gmin
a) wydatki bieżące

10 000
7 000
7 000
2 000
40 000
40 000
40 000
38 000
36 680
36 680
36 680
2 770 070
222 090
222 090
205 057
100 000
100 000
5

Rozdz.

Rozdz.
Rozdz.

Rozdz.
Dział

Rozdz.

Dział
Rozdz.

Rozdz.

Dział

Rozdz.

75023 Urzędy gmin
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
75045 Kwalifikacja wojskowa
a) wydatki bieżące
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
75095 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
751

75101

754

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

792
1 834 769
50 000
4 194
4 194
12 000
12 000
1 500
100 000
100 000

2 160
2 160
2 160
2 160
1 171 667

75412 Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe

1 166 667
200 000

75421 Zarządzanie kryzysowe
a) wydatki bieżące
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5 000
5 000

756

75647

Dział.

757

Rozdz.

75702

Dział

758

Rozdz.

75814

Rozdz.

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

2 331 786
2 281 786

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
a)wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące
w tym:
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego
RÓŻNE ROZLICZENIA

Różne rozliczenia finansowe
a) wydatki bieżące
75818 Rezerwy ogólne i celowe
a) rezerwa ogólna
b) rezerwa celowa na odprawy, skutki podwyżek pracowników oświaty
c) rezerwa celowa na zadania zlecone w trybie ustawy o działalności

35 000
966 667

1 500

106 248
106 248
106 248
84 000
89 018
89 018
89 018
89 018
574 720
10 400
10 400
564 320
120 000
315 720
6

pożytku publicznego i o wolontariacie:
-w zakresie kultury fizycznej i sportu (upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży,
organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa
sportowego
-w zakresie kultury i sztuki (warsztaty szkoleniowe dla dzieci i
młodzieży-papier czerpany)
d) rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe
Dział
Rozdz.

Rozdz.

Rozdz.

.
Rozdz.

Rozdz.

Rozdz.

Rozdz.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje /SRW – Sulistrowa/
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a) wydatki bieżące
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

120 000
1 600
7 000
15 048 972
8 048 238
8 048 238
162 845
6 578 252
584 639
584 639
475 226

80104 Przedszkola
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 177 529
1 177 529

80110 Gimnazja
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3 998 951
3 998 951

15 411
891 483

3 418 112

80113 Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki bieżące
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje

290 585
290 585

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

495 634
495 634

80195 Pozostała działalność:
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia

39 190
39 930

445 571
2 200
2 200
2 000

Rozdz.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące

Rozdz.

80148 Stołówki szkolne
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia

374 124
374 124

851 OCHRONA ZDROWIA
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące

125 000
122 500
122 500

Dział
Rozdz.

77 072
77 072

173 152
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Rozdz.

Rozdz.
Dział
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.

Rozdz.

Rozdz.

Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.

Rozdz.

Rozdz.
Dział
Rozdz.

Dział

w tym:
-dotacje/GOK/
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85153 Zwalczanie narkomanii
a) wydatki bieżące
w tym
-dotacje/GOK
85195 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
852

POMOC SPOŁECZNA

85202 Domy pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
a) wydatki bieżące
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości – PUW/
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości – PUW/
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
a) wydatki bieżące
w tym;
- dotacje /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości – PUW/
85215 Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki bieżące
85216 Zasiłki stałe
a) wydatki bieżące
85219 Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje
85295 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ

85347 Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości – PUW/
854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

114 404
8 288
2 000
2 000
2 000
500
500
6 208 691
10 000
10 000
10 000
10 000
4 849 040
4 849 040
12 500
179 003

19 600
19 600
500
19 100
361 000
361 000
2 000
10 000
10 000
156 100
156 100
493 783
493 783
446 583
160 000
160 000
160 000
139 168
139 168
830
830
830
663
127 340
8

Rozdz.

Rozdz.

Rozdz.
Dział
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.

85401 Świetlice szkolne
a) wydatki bieżące
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące
900

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) wydatki majątkowe
b) wydatki bieżące
90002 Gospodarka odpadami
a) wydatki majątkowe
90003 Oczyszczanie miast i wsi
a)wydatki bieżące
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki bieżące
90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg
a) wydatki bieżące
90095 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące

Dział

921

Rozdz.

92109

Rozdz.

Rozdz.

Dział
Rozdz.

Rozdz.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a) wydatki bieżące
w tym
-dotacje/GOK
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
92116 Biblioteki
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje /Biblioteka Gminna/
92195 Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe
b) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
926

105 481
105 481
90 237
21 067
21 067
11 649
792
792
1 015 450
568 000
267 060
300 940
123 500
123 500
10 000
10 000
10 000
10 000
300 000
300 000
3 950
3 950
1 776 995
455 198
455 198
268 198
3 000
236 985
236 985
236 985
1 084 812
1 071 412
13 400
2 000

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1 407 000

92601 Obiekty sportowe
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
a) wydatki bieżące

1 404 000
4 911
1 399 089
3 000
3 000

§3
Ustala się deficyt budżetu w kwocie: 3 553 200 zł.
Ustala się rozchody budżetu w kwocie: 296 800 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki.
4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
1.
2.
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- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego 2 300 000 zł.
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 553 200 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 296 800 zł.
5. Szczegółową kwotę przychodów i rozchodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§4
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie przedstawiają się następująco:
DOCHODY
w tym:
a) pomoc społeczna
b) administracja publiczna
c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 939 726

WYDATKI

4 939 726

w tym:
a) pomoc społeczna
b) administracja publiczna
c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 832 050
105 516
2 160

4 832 050
105 516
2 160

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§5
1. Ustala się dotacje /2% wpływów z podatku rolnego/ dla Izby Rolniczej w kwocie:
8 737
2. Ustala się dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sulistrowa prowadzącego
szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej (40,3200238 uczniów przeliczeniowych
x 4 038,8121 zł) w następującej wysokości:
162 845
3. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w następującej wysokości:
a) Biblioteka Gminna
236 985
b) GOK-u
384 602
4. Ustala się dotację celową na dowóz dzieci niepełnosprawnych w kwocie 39 930 zł – wybór
podmiotu w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
5. Ustala się dotację celową po przeprowadzonym konkursie w trybie ustawy o pomocy społecznej
dla PKPS w Krośnie na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w kwocie 160 000 zł
6. Ustala się dotacje celową na realizację zadań wspólnych:
a) z Miastem Sanoka w kwocie 792 zł na rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz (WIMAX)
na obszarze przetargowym 09,3 w tym: -wydatki bieżące 792 zł,
b) z Gminą Dukla w kwocie 766 667 zł na realizację zadania w ramach osi 4 ochrona
środowiska i zapobieganie zagrożeniom w RPO Woj. Podkarpackiego na lata 2007-2013
Działanie 4.4. zwalczanie i zapobieganie zagrożeniem , w tym: -wydatki majątkowe 766 667 zł
c) z Samorządem Województwa Podkarpackiego w zakresie przygotowania i realizacji projektu
– PSeAP w kwocie 36 680 zł, w tym wydatki majątkowe 36 680 zł
10

7. Ustala

się dotacje celową w drodze porozumień (zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające
do niepublicznych przedszkoli) w kwocie 15 411 zł, z tego dla:
a) miasta Krosna w kwocie 9 548 zł
b) miasta Jasła w kwocie 5 863 zł
§6

1. Uchwala się plan przychodów zakładu budżetowego
a) Wodociągi Gminne
2. Uchwala się plan wydatków budżetowych zakładu budżetowego
a) Wodociągi Gminne
3. Szczegółowy podział przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§7
1. Uchwala się plan przychodów GFOŚ i GW.
2. Uchwala się plan wydatków GFOŚ i GW.
3. Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚ i GW przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§8
1. Ustala się wydatki majątkowe w ramach limitu na zadanie:
a) Kształtowanie centrum wsi Bóbrka – odnowa w kwocie 671 412,16 zł
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej przedstawia
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§9
1. Określa się dochody z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie: 110 000 zł.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów
alkoholowych wynoszą: 124 500 zł.
§ 10
1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działów i paragrafami
w ramach rozdziałów.
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 2010 deficytu budżetu
gminy do kwoty 2 300 000 zł
d) samodzielnego zaciągania zobowiązań do sumy 800 000 zł.
e) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty
300 000 zł
2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego (Wodociągi Gminne) do dokonywania zmian
innych niż określone w art. 24 ust 10 ustawy o finansach publicznych zmian w planie
finansowym w ciągu roku pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu
ani zwiększenia dotacji z budżetu
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3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do
zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 100 000 zł.
§ 11
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 12
Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i BudżetowoGospodarczej.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2010 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik Nr 1
do projektu uchwały

PRZYCHODY I ROZCHODY W DOSTOSOWANIU
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przychody
Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym
Rozchody
Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

3 850 000
3 850 000
296 800
296 800
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Załącznik Nr 2
do projektu uchwały

I Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dział Nazwa
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
§
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu admin.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
751

852

kwota w zł
105 516

105 516

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,
kontroli i ochrony prawa
§
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu admin.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

2 160

2 160

POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
§
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu admin.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu admin.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

4 832 050

OGÓŁEM:

4 939726

4 350

4 827 700

II Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
14

Dział
750

751

852

Nazwa
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Kwota w zł
105 516
105 516
98 000

2 160
2 160
2 160

POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4 832 050

OGÓŁEM:

4 939 726

4 350
4 350

4 827 700
179 003
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Załącznik Nr 3
do projektu uchwały

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

b) WODOCIĄGI GMINNE
Stan środków obrotowych na 1.01.2010 r.

28 497

I PRZYCHODY: ogółem

503 400

II WYDATKI: ogółem
w tym:
- wydatki bieżące
z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

502 119

Stan środków obrotowych na 31.12. 2010 r.

502 119
178 666
29 778
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Załącznik Nr 4
do projektu uchwały

ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

PRZYCHODY:
1. Różne dochody /wpływy z tytułu opłat za gospodarcze
korzystanie ze środowiska/
RAZEM PRZYCHODY:
W Y D A T K I:
a ) wydatki bieżące
w tym:
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
/organizacja i zakup nagród w konkursach wiedzy
ekologicznej organizowanych dla szkół /
- gospodarka odpadami m. in. unieszkodliwianie odpadów
azbestowych z pokryć dachowych, utylizacja opon
- badanie próbek gleb
RAZEM WYDATKI:

zł
17 542
17 542

17 542

1 500
14 742
1 300
17 542

17

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVII/230/09
Rady Gminy Chorkówka
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w zł
LP.

Projekt

Wartość
projektu

w tym:
środki
środki
z budżetu z budżetu
krajoweUE
go

(4+5)
1

2

1.

Program: Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska –Republika
Słowacka 2007-2013
EFRR
Nazwa projektu: „Bliżej siebie poprzez
kulturę, tradycję i sport”
w tym:
- wydatki bieżące (2010 r.)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013
Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i
rozwój wsi”
Nazwa projektu: Kształtowanie centrum
wsi Bóbrka jako przestrzeni publicznej
wraz z przebudową i rozbudową OSP z
przeznaczeniem na świetlicę wiejską i
bibliotekę oraz remontem Domu
Ludowego
w tym:
- wydatki majątkowe
z tego:
2008 r.
2009 r.
2010 r.
Program: PO KL
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i

2.

3.

3

4

5

Planowane wydatki
wydatki
razem

z tego:
środki z budżetu krajowego
wydatki
z tego źródła finansowania:
razem
pożyczki
obligacje
pozostałe
i kredyty

wydatki
razem

(7+11)

(8+9+10)

(12+13+
14+15)

6

7

8

9

10

11

środki z budżetu UE
z tego źródła finansowania:
pożyczki
pożyczki
obligacje
pozostałe
na
i kredyty
prefinansowanie
z budżetu
państwa
12

13

14

15

65 304,39

9 795,67

55 508,72

65 304,39

9 795,67

9 795,67

55 508,72

55 508,72

65 304,39

9 795,67

55 508,72

65 304,39

9 795,67

9 795,67

55 508,72

55 508,72

813 333,00

313 333,00

500 000,00

813 333,00

313 333,00

313 333,00

500 000,00

500 000,00

813 333,00

313 333,00

500 000,00

813 333,00

313 333,00

313 333,00

500 000,00

500 000,00

7 467,00
134 453,84
671 412,16

2 861,35
51 798,49
258 673,16

4 605,65
82 655,35
412 739,00

7 467,00
134 453,84
671 412,16

2861,35
51 798,49
258 673,16

2 861,35
51 798,49
258 673,16

4 605,65
82 655,35
412 739,00

4 605,65
82 655,35
412 739,00
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Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w zł
LP.

Projekt

Wartość
projektu

w tym:
środki
środki
z budżetu z budżetu
krajoweUE
go

2

kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej
Nazwa projektu: „Przedszkolaki na lepszy
START”
w tym:
- wydatki bieżące
z tego:
2009
2010
2011
2012

3

4

wydatki
razem

z tego:
środki z budżetu krajowego
wydatki
z tego źródła finansowania:
razem
pożyczki
obligacje
pozostałe
i kredyty

wydatki
razem

(7+11)

(8+9+10)

(12+13+
14+15)

5

6

7

(4+5)
1

Planowane wydatki

8

9

10

11

środki z budżetu UE
z tego źródła finansowania:
pożyczki
pożyczki
obligacje
pozostałe
na
i kredyty
prefinansowanie
z budżetu
państwa
12

13

14

15

404 615,94

60 692,41

343 923,53

404 615,94

60 692,41

60 692,41

343 923,53

343 923,53

404 615,94

60 6 92,41

343 923,53

404 615,94

60 692,41

60 692,41

343 923,53

343 923,53

57 398,94
156 491,65
126 497,52
64 227,83

86 09,85
23 473,75
18 974,63
9 634,18

48 789,09
133 017,90
107 522,89
54 593,65

57 398,94
156 491,65
126 497,53
64 227,83

8 609,85
23 473,75
18 974,63
9 634,18

8 609,85
23 473,75
18 974,63
9 634,18

48 789,09
133 017,90
107 522,89
54 593,65

48 789,09
133 017,90
107 522,89
54 593,65
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INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka na dzień 31 października 2009r.
Stosownie do ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, ze zm./
WÓJT GMINY CHORKÓWKA
przedkłada informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.11.2008r do 31.10.2009r.
Zmiany jakie nastąpiły w zakresie gospodarki nieruchomościami mieniem komunalnym od złożonej poprzednio informacji
przedstawia tabela -załącznik Nr 1 do informacji.
I. W okresie sprawozdawczym przybyło łącznie 3,44 ha (3,4308 ha), wartość 144.965,05 zł.
CHORKÓWKA
Na podstawie A. Not. Rep. A nr 8344/2008 z dnia 19.11.2008 r. Gmina Chorkówka nabyła lokal mieszkalny nr 2, Chorkówka 143
wraz z udziałem wynoszącym 97/301 części elementów wspólnych budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli
poszczególnych lokali wraz z tym samym udziałem w prawie własności gruntu oraz udziałem w budynku gospodarczogarażowym. Zgodnie z treścią Aneksu do operatu szacunkowego określającego wartość w/w nieruchomości lokalowej
/sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego nr uprawnienia 2104/
-ustalono wartość związanego z lokalem udziału w gruncie na kwotę 13.200,00 zł.
-ustalono wartość lokalu na kwotę 51 800,00zł
łączna wartość 65 000,00zł
Zgodnie z treścią Zarządzenia Wójta Gminy Chorkówka z dnia 12 listopada 2008 r Nr 116/08, Wójt Gminy Chorkówka postanowił
nabyć w/w nieruchomość lokalową za kwotę 60 000,00 zł.
W związku z powyższym udział w prawie własności gruntu wyliczono proporcjonalnie do kwoty nabycia tj. 60 000,00 zł – wynosi
12 180,00 złProporcjonalnie
do
udziału
procentowego
kosztu
nabycia
udziału
w
prawie
własności
gruntu
i własności nieruchomości lokalowej, został podzielony koszt sporządzenia A. Notarialnego
(koszt w całości wynoszący 2. 039,72 zł) na dwie części:
–
koszt sporządzenia A .Notarialnego związany z udziałem w prawie własności gruntu wynosi- 414,06zł
–
koszt sporządzenia A. Notarialnego związany z prawem własności lokalu wynosi 1.625,66 zł.
Reasumując do kwoty 12 180,00zł doliczono udział w kosztach sporządzenia A. Notarialnego wynoszący 414,06 zł .Daje to kwotę
12 594,06 i kwota ta została uwidoczniona w sprawozdaniu.
KOBYLANY
W drodze procedury komunalizacyjnej uzyskano decyzję deklaratoryjną potwierdzającą prawa własności przysługujące Gminie
Chorkówka
( znak: G.VIII-7723-1/ 43/09 z dn. 2009.06.26)odnośnie działek nr:
-1900 - pow. 0,47 ha ( wartość gruntu oszacowana została przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Pana A.Nowaka ( nr
upr. 2104) operat z dnia 26.05.2009 r. wartość gruntu zgodnie
z treścią w/w operatu ustalona została na 30.600,00 zł.)
-1901 -pow. 0,11 ha ( wartość gruntu oszacowana została przez uprawnionego rzeczoznawcę
-2majątkowego Pana A. Nowaka ( nr upr. 2104) operat z dn. 14.05.2009 r. wartość gruntu zgodnie
z treścią w/w operatu ustalona została na 9.000,00 zł.)
-1329/2 -pow. 0,10 ha (wartość gruntu zgodnie z kartą inwentaryzacyjną 1.000,00 zł
-2260/2 -pow. 0,12 ha ( wartość gruntu zgodnie z kartą inwentaryzacyjną 4.200,00 zł)
-2259 -pow. 0,69 ha ( wartość gruntu zgodnie z kartą inwentaryzacyjną 41.400,00 zł)
LEŚNIÓWKA

Nieruchomość oznaczona nr ewid. 222/1 o powierzchni 0,50 ha. Działka zabudowana budynkami byłego Kółka
Rolniczego, nabyta w drodze procedury komunalizacyjnej.
Uzyskano decyzję deklaratoryjną potwierdzającą prawo własności przysługujące Gminie Chorkówka (zn. N.V-7723-1/50/09 z dn.
2009.08.14).
Wartość nieruchomości zgodnie z kartą inwentaryzacyjną 25 000,00 zł.
SULISTROWA
Nabyto pod lokalizację Oczyszczalni ścieków w Sulistrowej następujące nieruchomości o nr ewidencyjnych:
-430 – pow 0,18 A.Not Rep A nr 923/09 z dnia 17.02.2009 r
-428 – pow. 0,08
- '' -431 – pow. 0,26 A. Not Rep A nr 930/09 z dnia 17.02. 2009r
-429 – pow. 0,09
- '' -433 – pow. 0,12 A. Not Rep A nr 937/09 z dnia 17.02.2009r
Wartości -rozliczono kwotę zakupu proporcjonalnie do powerzchni jak i koszty sporządzenia aktów notarialnych.
-430 –
-428 –
-431 –
-429 –
-433 –

wartość 3 023,68 zł
wartość 1 343,87 zł
wartość 4 113,60 zł
wartość 1 423,94 zł
wartość 2 547,55 zł

ŻEGLCE
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Krośnie I Wydział Cywilny, z dnia 4 grudnia 2008r., Sygnatura akt Co 998/08 przysądzono
prawo własności nieruchomości położonej w Żeglcach, oznaczonej nr ewid. 614 pow. 0,55 ha, będącej przedmiotem licytacji w
dniu 27 października 2008 roku.
Gmina Chorkówka nabyła w/w nieruchomość po uiszczeniu w drodze licytacji kwoty 7.466,67 zł + 100,00 zł przybicie w licytacji.
działka oznaczona nr ewidencyjnym 620/5 o pow. 0,01(32) ha /wartość 1.121,68 zł/
A.Not Rep A nr 9016/2008 z dnia 17.12.2008r.
Darowizna od Pana Mieczysława Sanockiego pod przepompownie ścieków.
-3Na podstawie decyzji Starosty Krośnieńskiego zn. GG.I.60-7430-50/09 z dn. 2009.06.29 dokonano zmiany konfiguracji i
powierzchni działki położonej w Żeglcach o nr ewid. 340 (dr).
Stan stary 0,1800 ha
Stan nowy 0,2108 ha.
Wzrost wartości o 30 zł uwidoczniony w sprawozdaniu.
II. . W wyniku zleconej aktualizacji wartości działek dokonano przeszacowania wartości działek ozn. Nr ewid.:
–
dz. 1530 położona w Draganowej, zabudowana Domem Ludowym w Draganowej. Na podstawie operatu szacunkowego
sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Pana A. Nowaka- nr. uprawnień 2104- zaktualizowano
wartość w/w nieruchomości. W związku z powyższym w sprawozdaniu w rubryce „suma przeszacowań gruntów”
uwidoczniono kwotę przeszacowań w wysokości(+) 2 000,00 zł.
–
dz. 222/1 położona w Leśniówce zabudowana budynkiem Kółka Rolniczego. Na podstawie operatu szacunkowego
sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Pana T. Pietrykę- nr. uprawnień 1959- zaktualizowano
wartość w/w nieruchomości. W związku z powyższym w sprawozdaniu w rubryce „suma przeszacowań gruntów”
uwidoczniono kwotę przeszacowań w wysokości(+) (8.800,00 )zł..
–
dz. nr. 1150 położona w Świerzowej Polskiej, na której zlokalizowany jest stadion sportowy. Na podstawie operatu
szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Pana T.Pietrykę- nr. uprawnień 2104zaktualizowano wartość w/w nieruchomości. W związku z powyższym w sprawozdaniu w rubryce „suma przeszacowań
gruntów” uwidoczniono kwotę przeszacowań w wysokości (+) 147.231,00 zł
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III. W okresie sprawozdawczym ubyło łącznie 1,17 ha /wartość 326.669,37zł/.
BÓBRKA
-Działka oznaczona nr ewidencyjnym 214/3 – pow. 0,14 /wartość 14.578,00 zł/.
Nabyta w drodze przetargu. I przetarg wynik pozytywny. Cena osiągnięta w przetargu 14.778,00 zł.
DRAGANOWA
Działki oznaczone nr ewid:
78 pow. 0,04 ha,
79 pow. 0,04 ha,
80 pow. 0,04 ha
wartość łączna 10 075,84 zł + VAT
Zbyte w drodze procedury przetargowej. Pierwszy przetarg- wynik pozytywny. Cena osiągnięta
w przetargu 10 185,84 zł + VAT
–
–
–

FALISZÓWKA
działka zabudowana budynkiem gospodarczo – mieszkalnym, nr ewidencyjny 176/6, pow. 0,09 ha.
wartość gruntu 5.000,00zł.
Nabyta w drodze przetargu. I Przetarg wynik pozytywny. Cena osiągnięta w przetargu 8.498,00 zł.
Wyżej wymieniona cena obejmuje zarówno wartość brutto jak i wartość budynku.
-4SZCZEPAŃCOWA
(-) 0,03 ha ubyło ze względu na dokonanie zamiany powierzchni i konfiguracji nieruchomości położonych w Szczepańcowej o nr
nr ewidencyjnych 631, 632/2 na podstawie Decyzji Starostwa Krośnieńskiego z dnia 2008-12-30, znak G.G.I.7430-106/08.
ŚWIERZOWA POLSKA
Działka oznaczona nr ewid. 1085/1 o pow. 0,59 ha, wartość 290 163,90 zł +VAT.
Działka zbyta w drodze przetargowej. Pierwszy przetarg- wynik pozytywny. Cena osiagnięta
w przetargu 293 163,90 zł.
ZRĘCIN
Na podstawie decyzji Starosty Krośnieńskiego z dnia 2009.04.27, zn.GG.I.60-7430-16/09 dokonano podziału działki 1587 pow.
0,36 ha na:
–
1587/1 pow. 0,1198 ha
–
1587/2 pow 0,0740 ha
–
1587/3 pow. 0,0169 ha
W wyniku podziału ubyło 0,15 ha (0,1493 ha).
Ustalono wartość 1 ar na kwotę 273,46 zł.
W związku ze zmniejszeniem powierzchni w wyniku podziału zmniejszeniu uległa także wartość uwidoczniona w rejestrze (- 4
082,63 zł).
Działka oznaczona nr ewid. 1587/5 o pow. 0,04 ha (0,0405 ha) wartość 2 769,00 zł + VAT.
Zbyta w drodze bezprzetargowej. Cena wynikajaca z protokołu uzgodnień 2 769,00 + VAT.
Na podstawie decyzji Starosty Krośnieńskiego z dn. 2009.06.29 zn. G.G.I.60.7430-51/09 dokonano zmiany konfiguracji i
powierzchni działek oznaczonych numerami 873/5 i 873/8 odpowiednio z:
–
0,03 ha zmiana na 0,0259 ha
–
0,09 ha zmiana na 0,0870 ha
Ubyło 0,01 ha (0,0071 ha) powierzchni. Z uwagi na niewielką zmianę powierzchni nie dokonany zmiany wartości.
22

IV.Grunty oddane w Użytkowanie Wieczyste - pow. 12,74 ha wartość opłat rocznych z tyt. Wieczystego Użytkowania 10
705,91zł.
V .Dzierżawy.
Na dzień 31 października 2009r.
–
nieruchomości gruntowe dzierżawione w celach działalności rolniczej na terenie Gminy Chorkówka zajmują
powierzchnię 14,21 ha , dochód w stosunku rocznym 1561,00 zł.
–
nieruchomości gruntowe oddane w dzierżawę przeznaczone na działalność pozarolniczą pow. całkowita 0,6340 ha.
Dochód w stosunku rocznym 3846,07 zł.
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OBJAŚNIENIA
do projektu budżetu Gminy Chorkówka na 2010 rok
D O C H O D Y:
Dział
020

Wskazanie sposobu i podstaw obliczenia
LEŚNICTWO
Przyjęto plan 2009 roku w oparciu o ustawę z dnia 13.10.1995 roku o prawie łowieckim
(Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) jak również umów dzierżawnych obwodu łowieckiego
zawartych do 31.03.2017 roku pomiędzy starostą Krośnieńskim
a Kołem Łowieckim „Ponowa”

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zestawienie dochodów z tyt. najmu lokali mieszkalnych wg standardu budynku dot.
czynszu lub umów najmu lokali wg stawki przyjętej Zarządzeniem Nr 14/09
Wójta Gminy Chorkówka z dn. 25.02.2009 r.
Zestawienie dochodów z tyt. najmu lokali użytkowych czynszu lub umów najmu lokali
w budynkach komunalnych wg stawki przyjętej Zarządzeniem Nr 56/05 Wójta Gminy
z dnia 07.07.2005 r. oraz zarządzenie Nr 99/08 z dnia 29.09.2008 r.
Wpływy za najem pomieszczeń użytkowych w budynkach komunalnych
z przeznaczeniem na biblioteki – Uchwała Nr 20/2002 Zarządu Gminy Chorkówka
z dn. 10.05.2002 r.
Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych przyjęto w oparciu
o posiadaną dokumentację i wycenę rzeczoznawców .
Zestawienie dochodów z tyt. zawartych umów dzierżawy wg stawek przyjętych uchwałą
Rady Gminy Nr XIV/102/92 z dn. 27.03.1992 r. /10%/ oraz uchwałą Rady Gminy
Nr XXVIII/160/97 z dnia 30.12.1997 r. w sprawie podwyższenia opłaty rocznej za
użytkowanie wieczyste lub zarząd gruntów nie zabudowanych stanowiących własność
Gminy Chorkówka.
Dochody z tytułu ustalenia czynszu dzierżawnego za nieruchomości komunalne gminy przekazane w
dzierżawę do wykorzystania rolniczego – Zarządzenie Nr 99/08 Wójta Gminy Chorkówka z dnia
29.09.2008r.
Dochody z tytułu ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych-zarządzenie
Nr 32 a/2008 z dn. 25.04.2008 r.

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat krótkoterminowych.
Dochody za sprzedaży specyfikacji.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie ustalone przez Wojewodę Podkarpackiego– dot. administracji ( Pisma
Wojewody Podkarpackiego
Nr F. I. -3010-24/09 z dnia 2009-10-21 )

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze –Delegatura w Krośnie na
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
( Pismo Nr DKO - 421-5/09 z dnia 2009-09-25)

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
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Zestawienie dochodów z tyt. zawartych umów najmu lokali na cele prowadzenia działalności
gospodarczej, kulturalnej wg stawek przyjętych Zarządzeniem Nr 06/09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia
21.01.2009 r. w sprawie odpłatności za najem sal w Domach Strażaka.
756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – określone
w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/19 /2009 z dnia
2009-10-08 dot. podatku dochodowego od osób fizycznych, natychmiast podatek
dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie wykonania za 9 m-cy 2009 roku
w przeliczeniu na rok budżetowy.
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – zestawienie ilości hektarów
przeliczeniowych i średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za III
kwartały poprzedzające rok podatkowy w przeliczeniu rocznym tj. 34,10 zł za kwintal,
natomiast podatek leśny – zestawienie ilości hektarów i średniej ceny sprzedaży drewna
tj. 136,54 zł/m3.
Podatek od środków transportowych,ustalono wg stawek obowiązujących na 2009 rok.
Podatek od spadków i darowizn, opłatę od posiadania psów, opłatę skarbową,
odsetki ustalono na podstawie wykonania za 9 m-cy 2009 roku w przeliczeniu na rok budżetowy.
Podatek od nieruchomości przeliczono wg uchwalonych stawek na 2009 rok przez Radę
Gminy.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - przyjęto wykonanie za 9 m-cy 2009 roku
w przeliczeniu rocznym.
Zestawienie wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

758

RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, podstawową i równoważącą
przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra
Finansów Nr ST3/4820/19 /2009 z dnia 2009-10-08

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zestawienie dochodów z tyt. zawartych umów najmu lokali mieszkalnych wg standardu
budynków przyjętych zarządzeniem Nr 14/09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 25.02.2009r., opłaty stałej
wg stawek uchwalonych na 2006 rok przez Radę Gminy
i ilości dzieci zapisanych do przedszkoli
/10 m-cy/
Wpływy z różnych opłat, wpływy z usług – żywienie uczniów w stołówkach szkolnych
i
przedszkolach

852

POMOC SPOŁECZNA
Odpłatność z tyt. świadczenia usług na podstawie przyjętych kryteriów uchwałą Rady
Gminy i ilości świadczeniobiorców . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, oraz
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin ustalone przez Wojewodę Podkarpackiego - dot. ośrodka pomocy społecznej,
zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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
(Pismo Wojewody Podkarpackiego) Nr F. I. -3010-24 /09 z dnia 2009-10-21

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
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Wpływy z usług – odpłatność za prowadzenie SSM
921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Zestawienie dochodów z tyt. zawartych umów najmu lokali na cele prowadzenia
działalności gospodarczej, kulturalnej lub innej wg stawek przyjętych Zarządzeniem Nr
6/09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 22.01.2009 r. w sprawie odpłatności za najem sal
w Domach Ludowych
Zestawienie dochodów z tyt. najmu lokali mieszkalnych wg standardu budynku dot.
czynszu lub umów najmu lokali wg stawki przyjętej Zarządzeniem Nr 14/09
Wójta Gminy Chorkówka z dn. 25.02.2009 r.
Zestawienie dochodów z tyt. najmu lokali użytkowych czynszu lub umów najmu lokali
wg stawki przyjętej Zarządzeniem Nr 56/05 Wójta Gminy z dnia 07.07.2005 r. oraz zarządzenie Nr 99/08
z dnia 29.09.2008r.

WYDATKI:
Dział
Rozdział
010
01010
01030
01095
600
60078
60016
700
70005
70095
710
71004
720
72095
750
75011
75022
75023

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki na finansowanie inwestycji: wodociąg Żeglce, wodociąg Draganowa –dokumentacja , podatek od
nieruchomości
Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność - koszty związane z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku
akcyzowego
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Drogi publiczne gminne – poprawa stanu dróg, utrzymanie, żwirowanie.
Wydatki majątkowe-przebudowa drogi gminnej Szczepańcowa-Zręcin
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wycena gruntów i nieruchomości - wydatki dot. utrzymania
budynków mienia komunalnego
Pozostała działalność – m in. realizacja programu na rzecz społeczności romskiej
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego- opracowanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
INFORMATYKA
Pozostała działalność- real.projektu PSe AP
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie – wydatki dot. realizacji zdań zleconych
Rady gmin – wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem rady
Urzędy gmin – wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, wydatki rzeczowe dot.
m. in. zakupów, materiałów wyposażenia, opłat telefonicznych, usług
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75045
75075
75095

751

pocztowych jak również utrzymania budynku- energia, gaz, zakupy inw.
Kwalifikacja wojskowa – m. in. koszty przejazdu
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – m.in. wydatki na promocje gminy
Pozostała działalność – składki na: Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Dorzecza
Wisłoki, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania,
Stowarzyszenie „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie” diety
zryczałtowane dla sołtysów.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki dot.
aktualizacji rejestru wyborców.

754
75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne – wydatki dot. utrzymania 15 jednostek OSP, m.in. zakup paliwa do
samochodów i motopomp, ubezpieczenie samochodów i strażaków, utrzymanie
budynków OSP łącznie z zakupami, pokrycie kosztów związanych z konserwacją
samochodów strażackich w ramach umów z kierowcami.
Wydatki majątkowe- zakup samochodu strażackiego, Przebudowa dachu DS Poraj
Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące

75421
756

75647
757
75702
758
75814
75818
801
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80146
80148
80195
851
85154

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wydatki związane z poborem podatków i opłat – wydatki dotyczące m. in. inkasa dla sołtysów oraz druki i
opłaty pocztowe związane z poborem podatków
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki na obsługę długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe – wydatki dot. obsługi budżetu gminy przez bank
Rezerwy ogólne i celowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe – bieżące utrzymanie 12 szkół – jednostek budżetowych, dotacja dla
Stowarzyszenia Rozwoju wsi Sulistrowa
Wydatki majątkowe – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chorkówce-II etep
Bieżące utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych „0”
Przedszkola – bieżące utrzymanie 3 funkcjonujących przedszkoli
Gimnazja – bieżące utrzymanie 3 gimnazjów
Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów dowozu
uczniów do szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych w trybie ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie od 1.01.2009 r. – konkurs będzie ogłoszony w listopadzie
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wydatki związane
z funkcjonowaniem ZEAS w Chorkówce
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki dotyczące dokształcania
nauczycieli
Stołówki szkolne- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych
Pozostała działalność

i doskonalenia

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki dot. realizacji ustawy z zakresu
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85153
85195
852
85202
85205

przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii, dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-GOK
Pozostała działalność- wydatki bieżące
POMOC SPOŁECZNA

85295

Domy pomocy społecznej - realizacja zadania własnego
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – realizacja zadań zleconych.
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
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania
własne i zlecone dot. wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych.
Dodatki mieszkaniowe – realizacja zadania własnego z zakresu wypłat dodatków
mieszkaniowych.
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z utrzymaniem GOPS
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne z zakresu
świadczonych usług w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie od 1.01.200931.12.2011r.
Pozostała działalność – dożywianie, prace społecznie użyteczne

853
85347

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne – zwrot dotacji – tytuł wykonawczy

85212
85213
85214
85215
85216
85219
85228

854
85401
85417
85446
900
90001
90002
90003
90004
90015
90095
921
92109
92116
92195

926

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne – bieżące utrzymanie świetlicy przy SP Zręcin i Gimnazjum
w Zręcinie
Szkolne schroniska młodzieżowe – utrzymanie bieżące SSM w Bóbrce
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja inwestycji – kanalizacje:
dokumentacja miejscowości Kobylany – Sulistrowa – Draganowa, Kopytowa -Faliszówka-Poraj, podatek
od nieruchomości
Gospodarka odpadami- w tym zakupy inwestycyjne
Oczyszczanie miast i wsi – likwidacja wysypisk
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki na utrzymanie zieleni w gminie
Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki związane z poborem energii i utrzymanie
urządzeń – konserwacja.
Pozostała działalność – koszty transportu padłych zwierząt niezidentyfikowanych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – bieżące utrzymanie Domów Ludowych, dotacja podmiotowa
dla instytucji kultury-GOK
Biblioteki – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Biblioteka Gminna” wraz z 8 filiami
Wydatki na finansowanie inw. „Odnowa wsi Bóbrka”- zadanie w ramach limitu WPI kwota planowana niezgodna z obecnym limitem, w terminie póżniejszym zostanie przez
Radę urealniona.
Wydatki na finansowanie inw. „Odnowa wsi Chorkówka”
Wydatki na finansowanie inw. „Odnowa wsi Zręcin”
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
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92601

Obiekty sportowe – koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych, wydatki na zadanie
inwestycyjne –Budowa Sali gimnastycznej w Kopytowej
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- wydatki związane z organizowaniem imprez sportowych,

92605

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
Lp.

Nazwa inwestycji

Kwota w zł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kanalizacja Kopytowa-Faliszówka-Poraj-dokumentacja
Kanalizacja Kobylany, Sulistrowa, Draganowa- dokumentacja
Budowa wodociągu Żeglce
Wodociąg Draganowa-dokumentacja
Przebudowa nawierzchni drogi-Szczepańcowa
Przebudowa nawierzchni drogi -Zręcin
Zakupy inwestycyjne
Zakupy inwestycyjne –samochód strazacki
Zakupy inwestycyjne- gosp.odpadami
Przebudowa dachu DS Poraj
Odnowa wsi Zręcin
Odnowa wsi Chorkówka
Odnowa wsi Bobrka
Budowa sali gimnastycznej - Kopytowa
Projekt PSeAP

100.000
167.060
1.400.000
32.940
400.000
700.000
50.000
766.667
123.500
200.000
200.000
200.000
671.412
1.399.089
36.680

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I Zespoły Szkół-Szkoły podstawowe

Dział
Rozdział
801
80101

80103

80104

80110

80146

Wyszczególnienie
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Kwota w zł
9.873.358
7.859.478
7.859.478
6.552.337

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

582.464
582.464

Przedszkola
a) wydatki bieżące
w tym:
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

655.699
655.699

Gimnazja
a)wydatki bieżące
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

546.829
546.829

473.051

505.101

459.114

Dokształcania i doskonalenia nauczycieli

29.292

a) wydatki bieżące

29.292
29

80148

854
85401

Stołówki szkolne
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe
a)wydatki bieżące
w tym
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

199.596
199.596
93.244
64.055
42.843
42.843
34.089
200
200
21.012
21.012
11.594

II Gimnazja
Dział
Rozdział
801
80110

80113

Wyszczególnienie
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gimnazja
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.863.569
3.437.813
3.437.813

Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

240.630
240.630

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące

80148

Stołówki szkolne
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

854
85401

85446

Kwota w zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące

2.944.689

39.190
10.598
10.598
174.528
174.528
79.908
62.426
62.226
62.226
55.736
200
200

III Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
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Dział
Rozdział

Wyszczególnienie

801
80114

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
80145
Komisje egzaminacyjne
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
IV Przedszkola

Dział
Rozdział
801
80104

80146

Wyszczególnienie
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące

Kwota w zł
497.834
495.634
495.634
445.571
2.200
2.200
2.000

Kwota w zł
504.720
503.512
503.512
383.475
1.208
1.208

V Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział
Rozdział

Wyszczególnienie

852
85202

POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
a) wydatki bieżące

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
a) wydatki bieżące

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

85213

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:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a) wydatki bieżące

85215

Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki bieżące

85216

Zasiłki stałe

Kwota w zł
5.985.683
10.000
10.000
10.000
10.000
4.827.700
4.827.700
179.003
19.100
19.100
19.100
359.000
359.000
10.000
10.000
156.100
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85219

85295

a) wydatki bieżące

156.100

Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

493.783
493.783

Pozostała działalność
a) wydatki bieżące

100.000
100.000

446.583

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM

Dział
Rozdział
750
75011

751
75101

852
85212

85213

Wyszczególnienie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
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:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
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:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
OGÓŁEM:

Kwota w zł
105.516
105.516
105.516
98.000
2.160
2.160
2.160
2.160
4.832.050
4.827.700
4.827.700
179.003

4.350
4.350
4.350
4.939.726
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Projekt budżetu na 2010 rok przewiduje deficyt budżetowy, który planuje się pokryć kredytami i
pożyczkami.
Projekt budżetu na 2010 rok zawiera rezerwę ogólną na wydatki bieżące i celową na skutki podwyżek
i odpraw pracowników oświaty i zadania zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zarządzanie kryzysowe.
Objaśnienia do projektu budżetu na 2010 rok obejmują wskazania sposobu i podstaw obliczenia
planowanych dochodów natomiast przy planowanych wydatkach uwzględniono inflację .
Na szczegółową uwagę zasługuje fakt finansowania oświaty dot. działów 801 i 854.
Należy podkreślić fakt przeznaczenia znacznych kwot na realizację zadań oświatowych (działy 801 i 854) z
uwzględnieniem wydatków na skutki podwyżek i odpraw dla pracowników oświaty zaplanowanej w
rezerwie celowej. Subwencja oświatowa przyznana gminie wynosi 10 992 040 zł
Uwzględniając możliwości finansowe gminy planowane na 2010 rok wydatki dotyczą koniecznych wydatków w działach 600,754,
801, 852, 854, 900, 926. Ich pokrycie nie pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb w innych działach klasyfikacji. W miarę
dopływów środków zwiększą się planowane wydatki w celu zaspokojenia potrzeb gminy. Na przełomie 2010 roku gmina planuje
poczynić starania o uzyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dot.
przebudowy drogi gminnej Szczepańcowa i Zręcin oraz w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO dot. odnowy wsi Zręcin i Chorkówka.
Planowane wydatki opracowano w podziale m.in. na
a) wydatki bieżące z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
c) wydatki na cele inwestycyjne
d) dotacji dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy
e) dotacji dla innych podmiotów
Ad a) wydatki bieżące zaplanowano szczególności na zaspokojenie potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem inflacji , natomiast
wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwotach wynikających z zawartych umów wraz z pochodnymi z uwzględnieniem
podwyżek płac dla pracowników .
Ad b) zadania zlecone zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego: Nr F.I-3010-24/09
z dnia 21.10.
2009r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego: Nr DKO-421-5/09 z dnia 25.09.2009r.
Ad c) zaplanowano wydatki na cele inwestycyjne m.in. na zadania objęte limitem i wieloletnim programem inwestycyjnym: p.n.
Kształtowanie centrum wsi Bóbrka – odnowa- umowa Nr 00076-6922-UM 0900069/09 na które gmina pozyskała środki unijne.
Pozostałe zadania majątkowe zaplanowane w ramach posiadanych środków własnych. Zaplanowano również wydatki majątkowe
w dziale 750 – zakupy i wydatki inwestycyjne-wykonanie instalacji.
Ad d) zaplanowano dotację w ramach wydatków bieżących dla: Izb Rolniczych, Biblioteki, GOK-u, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Sulistrowa oraz zaplanowano dotacje dla podmiotów, które zostaną wybrane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o
wolontariacie, na zadanie związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych.
Gmina nie posiada papierów wartościowych.
Zaplanowano również rezerwę celową na zadania zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
zakresie kultury fizycznej i sportu ( upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży,
organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego, w zakresie kultury i sztuki, warsztaty szkoleniowe
dla dzieci i młodzieży-papier czerpany).

Gmina przewiduje zaciągnięcie kredytów lub pożyczek długoterminowych w kwocie 3.850.000 zł.
Projekt budżetu uwzględnia również spłaty rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
w kwocie 296.800 zł zgodnie z zawartymi umowami i terminami spłat określonymi w tych umowach.
Według stanu na 30-09-2009 rok stan należności wymagalnych wynosi 793.384,95 zł z następujących
tytułów:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
4.589,97
- dochody 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
- pozostałe odsetki
- wpływy z różnych dochodów
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- zaległości z podatków zniesionych

13.499,39
10.363,12
869,00
220.582,91
78.240,55
4.147,54
25.108,12
105,00
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- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
2.502,30
- podatki od spadków i darowizn
1.605,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
430.872,05
- wpływy z usług
900,00

natomiast nadpłaty wynoszą 2.852,85 zł z następujących tytułów:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek dochodowy od osób prawnych
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- wpływy z usług

145,38
1.515,45
310,20
2,30
850,00
0,12
27,40
2,00

Nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych na 31-12-2009 rok.
Projekt uchwały budżetowej obejmuje wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
jak również wydatki finansowane ze środków własnych z uwagi na brak zabezpieczenia dotacji w
pełnej wysokości (dział 750, rozdział 75011).
W projekcie budżetu na 2010 rok uwzględniono zobowiązania zaciągnięte przez Radę Gminy.
Należy również zaznaczyć, że w gminie Chorkówka nie występuje w roku 2010 fundusz sołecki.
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